
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Среда, 25 февруари 1998 
Скопје 

Број 10 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

244. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Извршувањето на казната затвор му се заменува со 
условна осуда за време на 1 година на осуденото лиде. 

1. Ристо Трајан Наумоски од Охрид, во траење од 3 
месеци. 

И 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица 

1. Павле Живко Радески од Гостивар, во траење од 3 
месеци. 

2. Рамадан Асан Беќири од е Градец, во траење од 3 
месеци. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-87 
13 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров? е р. 

245. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „АЛЕКСАНДАР ТУ-

РУНЏЕВ" С. КУКУРЕЧАНИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Александар Турунџев" е. Куку-
речани, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 25.03.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1147/1 
16 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

246. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96; и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Свети Климент Охридски" во 
Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 23.01.1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1128/1 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
247. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија", бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА 

1. Владата на Република Македонија за почесен 
конзул на Република Македонка во Канада, со се-
диште во Торонто, го именува 

- Џон Лазо Битов, канадски бизнисмен. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-474/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
248. 

Врз основа на член 27, став 1, точка 3) и став 4 од 
Законот за царините („Службен весник на РМ" бр. 20/ 
93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38У90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94),Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 
1. Со ова решение се ослободуваат од плаќање ца-

рина производите за материјални резерви за потребите 
на одбраната, како и предметите и опремата кои не се 
произведуваат во Република Македонија врз основа на 
член 27, став 1, точка 3) и став 2, точки 2) и 3) од 
Законот за царините и тоа: 
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Тарифен број Наименување Количина 
МВР МО 

1 2 3 4 

0302 

0102 Живи животни, вид говеда 3.000 грла 
0103 Свињи живи: 100 грла 

0106 Други животни, живи (кучиња) 200 грла 
0201 Месо говедско, свежо или - 250 т 

разладено 

0202 Месо говедско смрзнато - 200 т. 

02.03. Месо свинско, свежо, разладено 
или смрзнато - 150 т. 

0207 Месо и јастиви отпадоци од 
живина од тарифен број 01 - 05, 
свежи, разладени или смрзнати. - 20 т. 

Риби, свежи или разладени, 
освен рибни филети друго 
рибно месо од тарифен број - 30 т. 
03.04 

0303 Риби, смрзнати - 100 т 

0304 Рибни филети и друго рибно 
месо (немелено или мелено), 
свежо, разладено или -
замрзнато: 50 т. 

ГЛАВА 4 Млеко и производи од млеко: 
живински и ПТИЧЈИ ЈаЈца, приро-
ден мед, јастиви производи од 
животинско потекло, неспоме-
нати ниту опфатени на друго -
место 200 т 

0405 Путер и други маснотии и масла 
добиени од млеко, млечни 
премази. 

0405 10 - Путер 

(маслац во 20гр. паковање) 50т. 50т. 
0813 Овошје, суво, освен она што се 

распоредува во тар. 6poj 0801 до 
0806; мешаници на Јадчесто 
овошје или суво овошје од оваа 
глава: 
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1 2 . 3 4 

0813.20 00 00 

0904 

0904.110000 

0904 12 0000 

1604 

1604.130000 

1701 

1701 99 

1701 991000 

1805 

2309 

2309 10 00 00 

2501 

2501 00 51 00 

- Сливи 

Пипер од родот Пипер,сува, 
кршена или мелена пиперка од 
родот Цапсициум или од родот 
Пимента 
- Пипер (црн пипер) 

- Некршен ниту мелен 

- Кршен или мелен 

Приготвени или конзервирани 
риби; кавијар и замена за 
кавијар приготвени од рибини 
јајца: 

- Сардини, сардинели и 
папалини 

Шеќер од шеќерна трска или од 
шеќерна репка и хемиски чиста 
сахароза, во цврста состојба: 

- Друго: 

- Бел шеќер 

Какао во прав, без додатен 
шеќер или други материи за 
загадување 

Производи што се употребуваат 
за исхрана на животните 

- Храна за кучиња и мачки, 
приготвена за продажба на 
мало 

Сол (вклучувајќи сол за јадење 
и денатурална сол) чист 
натриумхлорид, вклучуваќи во 
воден раствор или со додаток на 
антиагломерациони средства 
или на средства на подобра 
флуидност 

Денатурирана или за 
индустриски потреби (вклучу-
вајќи и пречистување), освен за 
конзервирање и приготвување 
на храна за луѓе или за животни 

50 т. 

12 т. 

12 т. 

40 т. 200 т. 

ЗОО т. 

25 т. 

200т. 200 т. 

ЗОО т. 
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1 2 3 4 

2501 00 91 00 

2710 

ГЛАВА 28 

ГЛАВА 29 
ГЛАВА 30 
3002 

3204 

3403 

погодна за човечка — Сол 
исхрана 
Масла добиени од нафта и 
масла добиени од ^битуменозни 
минерали, освен сурови; 
производи од друго место 
неспомнати или опфатени, кои 
содржат по маса 70% или 
повеќе масла добиени од биту-
менозни минерали, ако овие 
масла представуваат основни 
состојки на овие производи: 100т. 
Неоргански хемиски производи; 
органски или неоргански 
соединенија од благородни 
метали, од метали на ретки во 
земјата, од радиоактивни 
елементи или од изотопи 10 т. 
Органски хемиски производи 10 т. 
Фармацевтски производи 20 т. 
Човечка крв; животинска крв 
подготвена за употреба во 
теравпетски, профилактички 
или дијагностички цели; анти-
серуми или други фракции на 
крв и модификувани имуно-
лошки производи, без оглед на 
тоа дали се добиени или не се 
добиени со биотехнолошки 
процеси; вакцини, токсини, 
микробски култури (освен 
квасец) и слични производи: 500 пак. 
Синтетички органски материи 
за бојосување, хемиски опре-
делени или неопределени; 
препарати врз база на синте-
тички органски материи за 
бојосување наведени во забе-
лешката 3 кон оваа глава; 
синтетички органски производи 
што се употребуваат како 
средства за флупресценција или 
како луминофили, хемиски 
определени или неопределени: 215 лит. 
Препарати за подмачкување 
(вклучувајќи препарати врз 
база на масло за ладење, 
калење или препарати против 

150 т. 

120 т. 

20 т. 

100 т. 
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1 2 3 4 

3407.00 

ГЛАВА 35 

3506 

3701 

рѓа или корозија или препарати 
за ослободување на калапи, врз 
база на средста за подмач-
кување) и препарати што се 
употребуваат за замаслување 
или мастење на текстилни 
материјали, кожз крзно или 
други материјали, но исклу-
чувајќи ги препаратите што 
содржат, како основни состојки, 
70% или повеќе по маса на 
масло од нафта или масла 
добиени од битуменозни 
минерали: 1000 лит 
Маси за моделирање, вклучу-
вајќи приготвени за детска 
забава; препарати тн. "забарски 
восоци" или како "смеси за 
забарски одпечатоци" во сето-
ви, во пакување за продажба на 
мало или во форма на плочки, 
подковички, подковички стап-
чиња или др. слични форми; 
препарати за употреба во завар-
еното, врз база на гипс (печен 
гипс или калциум сулфат): ЗОО кг. 
Белтачински материи, модифи-
кувани скробови; лепила, 
енцими 500 кг. 
Подготвени лепила и други 
подготвени средства за лепење, 
на друго место неспомнати или 
опфатени; призводи погодни за 
употреба како лепила или 
средства за лепење, подготвени 
за продажба на мало како лепи-
ла или средства за лепење, во 
пакување со нето маса до 1 кг: 5.000пар 
Фотографски плочи и план-
филмови, осетливи на светлост, 
неосветлени, од кој и да било 
материјал освен од хартија, 
картон или текстил; план-
филмови за моментна (брза) 
фотографија, осетливи на свет-
лост, неосветлени, во касети 
или без касети 1 т. 

500 кг 

500 кг 

I T . 
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1 2 3 4 

3702 

3702 

3703 

3704.00 

3705 

3707 

ГЛАВА 38 

3902 

3912 

3918 

Фотографски филмови во 
ролни осетливи на светлост, 
неосветлени, од кој и д р било 
материјал, освен> од хартија, 
картон или текстил; филмови 
во ролни за моментни (брзи) 
фотографии, осетливи на свет-
лост, неосветлени 1 т. 
Фотографски филмови во 
ролни осетливи на светлост, 
неосветлени, од кој и да било 
материјал, освен од хартијаа, 
картон или текстил; филмови 
во ролни за моментни (брзи) 
фотографии, осетливи на свет-
лост, неосветлени 1 т 
Фотогравска хартија, картон и 
текстил, осетливи на светлост, 
неосветлени: 30.000 м2 
Фотографски плочи, филмови, 
хартии, картон и текстил освет-
лени но неразвиени 1 т. 
Фотогравски плочи и филмови, 
осветлени и развиени, освен 
кинематогравски филм: 
Хемиски препарати за фото-
гравски намени (освен лакови, 
лепила, средства за лепење и 
слични препарати); неизмешани 
призводи за фотогравска упот-
реба, подготвени во умерени 
дози или подготвени за 
продажба на мало во форма 
готова за употреба: 

Разни производи на хемиската 
индустрија 
Полимери на пропилен или на 
други олефини, од примарни 
форми: 45.000 кг. 

• Целулоза и нејзини хемиски 
деривати, на друго место 
неспомнати или неопфатени, во 
примарна форма: 1000 рол.. 
Прекривки за подови од 
пластични маси, несамолепливи 
или самолепливи, во ролни или 
во форма на плочи; тапети 

1т. 

1т. 

1 т . 

500 пар. 

20 т. 

1 т . 

1000 литри 

1 т . 
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1 2 3 4 

3919 

3920 

3921 

3922 

3924 

3926 

4009 

4011 

4013 
4014 

4015 

зазидови или тавани, дефини-
рани со забелешката 9 од оваа 
глава: 
Самолепливи плочи, листови, 
филмови, фолии, ленти други 
слични форми, од пластични 
маси, вклучувајќи ги и оние во 
ролни: 
Други плочи, листови, фил-
мови, фолии и ленти, од плас-
тични маси, што не се со кле-
точна структура, незајакнати, 
неламинирани, без подлога или 
што не се комбинирани со други 
материјали: 
Други плочи, листови, 
филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси: 
Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, 
клозетски шољи, седишта и 
капаци, водоказанчиња и 
слични санитарни производи, од 
пластични маси 
Трпезни садови, кујнски садови, 
и прибор, други производи за 
домаќинство и тоалетни произ-
води од пластични маси 
Други производи од пластични 
маси и производи од други 
материјали од тар. број 3901 до 
3914: 

Цевки и црева од гума, освен од 
тврда гума, со прибор или без 
прибор (на пр.спојници, колена, 
прирачници): 
Нови надворешни пнеуматски 
гуми вклучувајќи и ју бел е гуми 
Внатрешни гуми 
Хигиенски и фармацевтски 
производи (вклучувајќи цуцли), 
од гума освен од тврда гума, со 
прибор или без прибор од тврда 
гума 
Предмети за облека и прибор за 
облека (вклучувајќи и нарак-
вици) за сите видови намени, од 
гума, освен од тврда гума: 

5.000 м2 

1.500.000п 500 пар. 

50.000 м2 

5 т. 

700 пар. 

1.000 пар. 
1.000 пар. 

1 т . 

500 пар. 

500 пар 800 пар 

10 т. 

2.000 м. 

1000 пар. 
1000 пар. 

700 кг. 

8.000 пар. 32.000 пар. 



Стр. 520 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 февруари 1998 

4016 

4202 

4203 

4204.00 

4205 

4809 

4816 

Други производи од гума, освен 
од тврда гума: 
Ковчези, куфери, несесери, 
аташе-куфери, актен-чанти, 
школски чанти, ^ футроли за 
наочари, футроли за двогледе 
футроли за фотоапарати, фут-
роли за музички инструменти, 
футроли за пушки, футроли за 
пиштоли и слични контејнери; 
патни торби, тоалетни торби, 
ранди, женски чанти, торби за 
купување, портмонеа за 
банкноти, портмонеа за ме-
тални пари, футроли и корица 
за мапи или документи, таба-
кере кеси за тутун, торби за 
алат, спортски торби, торби за 
шишиња, кутии за накит, кутии 
за пудра, кутии за прибор за 
јадење и слични контејнери, од 
кожа или вештачка кожа, од 
фолии од пластични маси, од 
текстилни материјали од вул-
канфибер или од картон, или 
нецелосно или претежно 
прекриени со овие материјали 
или со хартија: 
Облека и прибор за облека од 
кожа или вештачка (рекон-
стуирана) кожа 
Производи од кожа или 
вештачка кожа што се 
употребува во машини или во 
механички уреди или за други 
технички цели 
Други производи од кожа или 
од вештачка кожа 
Карбон хартија, самокопирачка 
хартија и други хартии за 
копирање или пренесување 
(вклучувајќи и премачкана или 
импрегнирана хартија за матри-
ци за умножување или оофсет 
плочи), печатена или испе-
чатена, во ролни или листови: 
Карбон хартија, самокопирачка 
хартија и други хартии за 

5 т. 

10.000 пар. 

5.000 пар. 

10 т. 

20 т. 

60 пар. 

50 пар.. 

30.000 пак. 
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4818 

4823 

4901 

4905 

5101 
5201 
5203 00 
5503 

копирање и пренесување (освен 
оние од тар. број 4809), матрици 
за умножување и офсет плочи, 
од хартија, во кутии или без 
кутии: 
Тоалетна хартија и слична 
хартија, целулозна вата или 
листови и ленти од целулозни 
влакна, што се употребуваат во 
домаќинството или за сани-
тарни потреби, во ролни со 
ширина до 36 см, или сечени по 
големина или форма; шамив-
чиња, ливчиња за симнување на 
шминка, крпи, прекривки за 
маса, сервиети, пелени за 
бебиња, тампони, чаршафи за 
кревет и слични предмети за 
домаќинство, санитарна или 
болничка употреба, предмети 
за облекување и прибор за 
облекување, од хартиена маса, 
хартија, целулозна вата, од 
листови или ленти од целулозни 
влакана. 
Друга хартија, картон, целулоза 
вата и листови и ленти од целу-
лозни влакна, сечени во опре-
делени големини или форми, 
други производи од хартиена 
маса, хартија, картон, целу-
лозна вата или листови или 
ленти од целулозни влакна 
Печатени книги, брошури, 
летоци и ел печатени матери-
јали, вклучувајќи и слободни 
листови. 
Географски и хидрографски 
карти и слични карти од сите 
видови, вклучу-вајќи атласи, 
ситни карти, топографски 
планови и глобуси, печатени 
Волна, невлачена и нечешлана 
Памук, невлачен или чешлан 
Памук, влачен или чешлан 
Синтетички влакна сечени, не-
влачени, нечешлани ниту пре-
работени поинаку за предење 

50.000 пак. 10.000пак. 

5т. 5т. 

10 т. 

1 200 пар 

5 т. 

200 пар. 
ЗОО т. 
20 т. 
20 т 

20 т 

200 пар 
ЗОО т. 
20 т. 
20 т. 

10 т. 
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5506 

5607 

5906 

5909 

6002 

6002 10 

6103 

6110 

6203 

6211 

6211.20 
6307 

Синтетички влакна сечени, вла-
чене чешлани ниту прера-
ботени поинаку за предење 20 т. 5т. 
Канали, јажиња, 'ортоми и 
кабли, вклучувајќи плетени, 
импрегнирани, превлачени, пре-
криени, обложени со гума или 
пластична маса: 5 т. 5 т. 
Каучукувани или гумирани 
текстилни ткаенини 20.000 м. 10.000 м.. 
Цевки и црева за пумпи и 
слични цевкини црева од 
текстилен материјал, вклу-
чувајќи обложени и армирани, 
со или без прибор од друг 
материјал: 2.000 м. 
Други плетени или хеклани 
материјали: 
- Од ширина до ЗОсм, со 
содржина од 5% или повеќе по 
маса еластомерно предиво или 
нишки од каучук или гума: 30.000 пар. 
Облека, комплети, јакни, сакоа, 
панталони со пластрон или 
прерамки, брич - панталони и 
шорцеви (освен гаги за капење) 
за мажи или момчиња, плетени 
или хеклани: 20 пар. 
Џемпери со или без закоп-
чување, полувери, елеци, и 
слични производи, плетени или" 
хеклани: 2 ООпар. 
Капути, наметала, пелерина 
ветровки со качулка од типот 
анорак (вклучувајќи скијачки 
јакни), ветровки со или без 
постава и влошки и слични 
производи, за жени или за 
девојчиња, освен производите 
од тар. број 6204: 5.000 пар. 
Тренерки, скијачка облека и 
гаќи или костими за капење; 
друга облека: 
- Скијачка облека 600 пар. 
Други готови производи, 
вклучувајќи модни кроеви за 
облека: 
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6307 20 

6307 90 

6401 

6402 

6402 12 

6402 12 10 

6404 

6404 И 

6506 

6812 

7017 

500 пар. 500 пар. 

- Бледи и појаси за спасување 
- Гњурачка облека 200 пар. 200 пар. 
- Друго 
(здраствени маски за лице) 500 пар. 
Водонепропустливи обувки со 
ѓонови и со лице (горниште) од 
каучук, гума или пластична 
маса, чие лице не е прицврстено 
за ѓонот ниту споено со него со 
шиење, ковање со заковки или 
шајки, со помош на шрафови, 
чепови или со слични постапки: ЗОО пар. 
Други обувки со ѓонови и со 
лице (горниште) од каучук, 
гума или пластична маса: 
- Спортски обувки: 
- Обувки за скијање, обувки за 
ски-кроз и чизми за снежни 
даски: 
- Обувки за скијање и обувки 
за ски-крос 
Обувки со ѓонови од каучук, 
гума, пластична маса, од кожа 
или вештачка кожа и со лице 
(горниште) од текстилни 
материјали: 
- Спортски обувки; патики за 
тенис, кошарка, гимнастика, 
тренинг и слично 30.000 пар. 
Други покривачи за глава, 
вклучувајќи поставени или 
украсени: 1.000 пар. 
Преработени азбестни влакна; 
мешаници врз база на азбест 
или врз база азбест и магнезиум 
карбонат; производи од тие 
мешаници или од азбест (на пр. 
нишки, ткаенини, облека, 
покривка за глава, обувки, 
затиначи), зајакнати или не 
зајакнати освен производите од 
тар. бр. 6811 или 6813: 2.000 пар. 
Производи од стакло за 
лабораториски, хигиенски или 
фармацевтски цели, градуирани 
или неградуирани, баждарени 
или небаждарени 1 т. 1т.. 
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7307 

7309 

7310 

7311 

7315 

7317.00 

7318 

7323 

Прибор за цевки (на пр. 
спојница колена, муфови), од 
железо или од челик:. 
Резервоари, танкови, бочви и 
слични контејнери за кои и да 
било материјал (Освен компри-
мирани или течни гасови), од 
железо или челик, со зафатнина 
поголема од ЗОО литри, со или 
без облога или топлотна изо-
лација, но неопремени со 
механички или термички уреди: 
Тенкови, буриња, бочви, лиме-
ни кутии и слични контејнери за 
кои и да било материјал (освен 
компримирани или течни гасо-
ви), од железо или челик, со 
зафатнина до ЗОО литри, со или 
без облога или топлотна изола-
ција, но неопремени со меха-
нички или термички уреди: 
Контејнери за компримирани 
или течни гасови, од железо 
или челик: 
Синџири и нивни делови, од 
железо или челик: 
Шајки, клинци, клинчиња за 
цртачки табли, брандовидни 
шајки, зашилени крампони 
(освен оние од тарифен број 
83.15) и слични предмети, од 
железо или челик, со или без 
глава од друг материјал, 
исклучувајќи такви производи 
со глави од бакар 
Завртки, навртки, тирфони, 
завртки со кука, заковки, затез-
ни клиниви, расцепки, подлош-
ки (вклучувајќи еластични под-
лошки) и ел. производи, од 
железо или челик: 

Трпезни, кујнски и други 
производи за домаќинство нив-
ни делови, од железо или челик; 
волна од железо или челик; 
сунѓер за миење садови и 
перничиња за триење или поли-

5.000 пар. 5.000пар. 

500 пар 200 пар. 

500 пар. 

40 пар. 

1.000 пар. 

1 т . 1т. 

2280000 
пар. 
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раље, нараквици и слични за 
железо или челик 5 т. 5 т. 

7326 Други производи од железо или 
челик: 60 пар. 50 пар. 

7408 Жица од бакар: 200 кот. 
7507 Цевки и прибор за цевки и 

прибор за цевки (на пример, 
спојници, колена, муфови од 
никел: 1.000 пар. 

7606 Плочи, лимови и ленти, од 
алуминиум, со дебелина над 0,2 
мм. 

1.000 пар. 

7606 910000 - Од нелегиран алуминиум 200.000 
пар. 

7615 Трпезни, кујнски и други про-
изводи за домаќинство и нивни 
деловни делови, од алуминиум; 
сунѓери за рибање садови и 
перничиња за рибање или по-
лирање, нараквици и слично, од 
алуминиум; санитарни предмети 
и нивни делови од алуминиум: 5 т. 5т 

7616 Други производи од алуминиум: 50 пар. 
82. Алати, ножарски производи, 

лажици и ви лутки од прости 
метали 5 т. 2т.. 

8301 Катанци и брави (за клуч, 
шифра или електрични) од 
прости метали; затворачи и 
опкови со затворачи, кои имаат 
вградени брави, од прости 
метали: клучеви за кои и да е 
од споменатите производи од 
прости метали 2.000 пар. 2.000 пар 

8302 Окови, прибор и слични произ-
води од прости метали, за ме-
бел, врати, скалила, прозорци, 
ролетни, каросерии, седларски 
стоки, куфери, сандаци, кутии 
или слично; тркалца (за мебел и 
ел.) со елементи за прицврсту-
вање од прости метали; авто-
матски затварани на врати од 
прости метали: 1.000 пар. 

8403 Котли за централно греење. 
освен котлите од тар. број 8402: 10 пар. 10 пар. 

8404 Помошни уреди за котли од 
тар.број 8402 или 8403 (на 
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8407 

8408 

8409 

8411 

8413 

8414 

8415 

8416 

8418 

пример, економаЈзери, прегреју-
вани, отстранувачи на саѓи, 
рекуператори на гас): конден-
затори за енергетски единици 
на водена или друга пареа: 
Клипни мотори со внатрешно 
согорување, на палење со 
помош на свеќичка со наизме-
нично или обратно движење на 
клипот 
Клипни мотори со внатрешно 
согорување, на палење со 
помош на компресија (дизел 
или полудизел мотори) 
Делови погодни исклучиво или 
главно за моторите од тарифен 
број 84.07 или 84.09 
Турбомлазни мотори; турбо 
пропелерни мотори и други 
гасни турбини 
Пумпи за течности, опремени 
или неопремени со мерни уреди; 
елеватори на течности: 
Воздушни или вакуум пумпи, 
воздушни или гасни компресори 
и вентилатори; вентилациони 
или рециркулациони одстрану-
вачи на мирис со вграден вен-
тилатор, вклучувајќи ги оние 
опремени со филтер: 
Уреди за климатизација, со 
вентилатор на моторен погон и 
за елементи на менување на 
температурата и влажноста, 
вклучувајќи машини во кои 
влажноста не може посебно да 
се регулира 
Горилници за ложишта на 
течно гориво, на цврсто гориво 
во прав или на гас; механички 
уреди за ложење, вклучувајќи 
нивни механички решетки, 
механички одстранувачи на 
пепел и слични уреди: 
Фрижидери, замрзнувачи и 
други уреди за ладење или 
замрзнување, електрични или 
други; топлотни пумпи освен 

25 пар. 

25 пар. 

1.000 пар. 

30 пар. 

500 пар. 

1.000 пар. 

25 пар.. 

25 пар. 

1.000 пар. 

30 пар. 

200 пар. 

500 пар 1.000 пар. 

500 пар. 500 пар.. 

1.000 пар. 
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8419 

8421 

8422 

8423 

8424 

уреди за климатизација од 
тарифен број 84.15 
Машини, уреди или 
лабораториска опрема (вклу-
чувајќи и електрично загре-
вани), за обработка на мате-
ријали со промена на темпе-
ратурата, како што е греење, 
варење, пржење, дестилација, 
ректификациЈ а, стерилизациј а, 
пастеризација, парење, сушење, 
евапоризација, валоризација, 
кондензација или разладување, 
освен машини или уреди за 
домаќинството; проточни или 
акумулациони греачи за вода, 
неелектрични: 
Центрифуге, вклучувајќи цен-
трифуге за сушење; уреди за 
филтрирање или пречистување, 
на течности или гасови: 
Машини за миење садови, 
машини за чистење и сушење на 
шишиња и други садови, маши-
ни за полнење, затварање, хер-
метичко затварање, капсирање 
и етикетирање на шишиња, 
лименки кутии, вреќи и на дру-
ги контејнери; други машини за 
пакување или завиткување; ма-
шини за газирање на пијалоци 

Ваги (освен ваги со осетливост 
до 5 центриграми) вклучувајќи 
и машини за броење и контрола 
што работат врз база на мерење 
на масата; тегови за ваги од 
сите видови 
Механички уреди (со или без 
рачен погон) со исфрлање, 
дисперзија или распрскување на 
течности или прав; апарати за 
гаснење пожари, наполнети или 
ненаполнети; пиштоли за 
прскање и слични уреди; маши-
ни за исфрлање на пареа или 
песок и слични машини за 
исфрлање на млаз 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 

250 пар. 

100 пар. 40 пар. 

50 пар. 50 пар. 

3.000 пар. 1.000 пар 
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8425 

8426 

8427 

8428 

8429 

8430 

8431 

8432 

8433 

8436 

Дигалки - макари и чекреџи; 
хоризонтални и вертикали вит-
ла; дигалки за големи товари со 
мала височина на дигање: 
Дигалки/ вклучувајќи кабел-
дигалки; портални дигалки, 
портални автокари и автокари 
опремени со дигалки: 
Вилушки; други автокари со 
уреди за дигање или мани-
пулација 
Други машини за дигање, мани-
пулација, натовар или истовар 
(на пр. лифтови, подвижни ска-
ли, транспортери и жичарници)-
Булдожери , англодозери, ф е -
дери, порамнувачки, скрепери, 
багери, натоварувачки со лопа-
та, машина за набивање и друм-
ски ваљаци, самоодни 
Други машини за рамнење, 
стругање, копање, набивање, 
вадење или дупчење земја, 
минерали или руди; макар и 
машини за вадење шипови 
снежни плугови и дувалки за 
снег: 
Делови погодни за употреба 
исклучително или главно со 
машини од тар. број 8425 до 
8430: 
Машини за подготвување и 
култивирање на земЈа во земјо-
делството, холтикултурата или 
шумарството, валјаци за трев-
ници или спортски терени: 
Машини за берба, жетва или 
вршидба, вклучувајќи и преси 
за балирање на слама или на 
сточна храна; тревосекалки; 
машини за чистење, сортирање 
или селекција на ЈаЈца, овошје 
или други земјоделски произ-
води, освен машините од тар. 
број 8437: 
Други машини за земјодел-
ството, хортикултурата, шумар-
ството, живинарството или 

40 пар 

10 пар. 

20 пар. 

20 пар. 

20 пар. 

6 пар. 

50 парчиња 

20 пар. 30 пар. 

20 пар. 

1.000 пар. 

30 пар 

10 пар 
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8436.80 
8438 

8438.10 

8440 

8441 

8441.10 
8442 

8443 

8450 

8451 

пчеларството, вклучувајќи и 
уреди за ртење снабдени со 
механичка или термичка опре-
ма; инкубатори и топли батерии 
за пилиња: 
- Други машини 
Машини неспомнати ниту 
опфатени во други тарифни 
броеви на оваа глава, за 
индустриско подготвување или 
производство на храна или 
пијалоци, освен машините за 
екстракција или подготвување 
на животински или растителни 
масти или масла: 
- Пекарски машини и машини 
за производство на макарони, 
шпагети и слични производи: 
Книговезачки машини, вклучу-
вајќи и машини за прошивање 
на книги 
Други машини за прерабвотка 
на хартиена маса, хартија или 
картон, вклучувајќи и машини 
за сечење од сите видови: 
- Машини за сечење: 
Машини, апарати и уреди 
(освен салатните машини од 
тарифен број 84.56 до 84.65), за 
леење и набирање букви, за 
подготвување или изработка на 
клишеа, плочи, цилиндри и дру-
ги печатарски форми; печатар-
ски букви, клишеа, плочи, 
цилиндри и други печатарски 
форми; клишеа, плочи, 
цилиндри и литографски каме-
ња, подготвени за печатарски 
цели (на пример брусени, 
назрничени или полирани) 
Машини за печатење, машини 
за помошна употреба при 
печатење 
Машини за перење, за домаќин-
ство и пералниците, вклучувај-
ќи машини кои перат и сушат 
Машини (освен машините од 
тари-фен број 84 50) за перење, 

10 пар. 

10пар. 

10 пар. 

10пар. 

10 пар. 

10 пар. 

50 пар 

10пар. 

50 пар. 
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8452 

8453 

8452 

8456 

5 пар. 

чистење, цедење (алишта), 
сушење, пеглање (вклучувајќи 
преси за фиксирање) белење, 
бојосување, апретирање, до-
вршување, превлачување или 
импрегнирање на текстилно 
предиво, ткаенини, плетеници и 
друго или на готови текстилни 
предмети и машини за нанесу-
вање подлогата што се користи 
во производството на на подни 
покривки, како што е лино-
леум; машини за намотување, 
одмотување, свиткување, се-
чење или запчест© изрежување 
на текстилни ткаенини 50 пар. 
Машини за шиење, освен 
машините за прошивање на 
книги од тарифен број 8440; 
мебел, пултови и капаци пред-
видени за машини* за шиење; 
игли за машини за шиење 10 пар 
Машини за подготвување, 
штавење и обработка на сурови 
или штавени кожи (со или без 
длака) за производство или по-
правање на обувки или други 
предмети од сурова или 
штавена кожа 10 пар 

Машини за шиење, освен 
машините за прошивање на 
книги од тар. број 8440; мебел, 
постамента и капаци специ-
јално предвидени за машни за 
шиење; игли за машини за 
шиење: 
Алатни машини за обработка 
на материјали од сите видови со 
симнување на материјали со 
ласер или друг светлосен и 
фотосни сноп, со ултра-звук, 
ел ектроерозиј а, ел ектрохеми-
ска постапка, електронски сноп, 
со јонски сноп или со млаз на 
плазма 50 пар. 
Стругови за обработка на 
метали 5 пар. 

20 пар. 

10 пар. 

10пар. 

пар. 
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Алатни машини за обработка 
на метали со симнување на 
струганици (вклучувајќи маши-
ни со работни единици на во-
дилка со дупчење со проши-
рување на отвори (на стружење 
или глодање) со глодање; вре-
жување или нарежување на 
навои, освен, стругови од тари-

5 пар. фен број 84.58 5 пар. 
Алатки машини за чистење, 
острење, брусење, хоновање, 
лепење, полирање, или поинаку 
добрување на метали, на 
оверување, метални карбиди 
или на кермити со помош на 
брусеви, абразиви или произ-
води за полирање, освен маши-
ни за изработка на запченици со 
режење, брусење или довршу-
вање на запченици од тарифен 

20пар. број 84.61 10 пар. 
8462 Ал атни машини (вклучувајќи 

преси) за обработка на метали 
со слободно ковање или со ко-
вање во калапи; алатни машини 
(вклучувајќи преси) за обра-
ботка на метали со свиткување, 
превиткување; испарување, по-
рамнување, просечување или 
мечување, отсечување со сим-
нување, преси за обработка на 
метали или на метални карбиди 
што не се претходно спомнати 15 пар. 5пар. 

8463 Други алатон машини за 
обработка на метали, синтеру-
вани метални карбиди или на 
кермети, без симнување на 
струганица 10 пар. 5пар. 

8464 Алатон машини за обработка 
на камен, керамика, бетон, 
азбестцемент и слични мине-
рални материјали или за обра-
ботка на стакло на ладно 5 пар. 5пар. 

8465 Алатон машини (вклучувајќи 
машини за спојување со шајки, 
жичени конци со лепење или на 
друг начин) за обработка на 
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8466 

8467 

8468 

8469 

8470 

8471 

8472 

дрво, плута, коски, тврда гума, 
тврда пластика или на слични 
тврди материјали 
Делови или прибор погодни за 
употреба исклучително или 
главно со машините од тар.број 
8456 до 8465, вклучувајќи и 
држачи на работни прдмети или 
алати, самоотварачки глави за 
режење на наводи, разделени 
глави и други специјални до-
датни уреди за алатни машини; 
држачи на алатќ за кои и да е 
вид алати, кои при работа се 
држат в рака: 
Рачни алатки, пневматски, 
хидраулични или со вграден 
^електричен мотор: 
Машини и апарати за лемење и 
заварување вклучувајќи ги и 
оние што можат да режат 
освен машини од тарифен број 
85.15. машини и апарати на гас 
за површинско калење 
Машини за пишување и машини 
за обработка на текст 
Машини за сметање, книго-
водствени машини, регистер 
каси, машини за франкирање, 
машини за издавање карти и ел. 
машини со вграден уред за 
сметање, регистар каси 
Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еви-
денции, магнетни или оптички 
читачи машини за препишу-
вање на податоци на носители 
на податоци во подрана форма 
и машини за обработка на 
такви податоци, неспоменати 
или неопфатени на друго место 
Други канцелариски машини 
(на пр: машини за умножување, 
хектографски или на матрици, 
машини за адресирање, авто-
матски машини за исплата на 
банкноти, машини за сорти-
рање, броење и завиткување на 

5 пар. 5 пар. 

30 пар. 

10 пар. 

10 пар. 

200 пар. 

10 пар. 

50 пар. 

200 пар. 200 пар. 

ЗОО пар. 100 пар. 
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8473 

8477 

8479 

8481 

8501 

8502 

8503 

8504 

8506 

8507 

8508 

200 пар. 15 пар. 

метални пари, машини за 
острење на моливи, машини за 
преформирање и спојување на 
жичени копци 50 пар. 50 пар 
Делови и прибор (освен прекри-
вач, куфери за машини и ел.) 
погодни за употреба исклучи-
телно или главно со машините 
од тар. број 8469 до 8472: 
Машини за обработка на гуми 
или пластична маса или за 
изработка на производи од тие 
материјали, неспоменети ниту 
опфатени на друго место во 
оваа глава 10 пар. 10 пар. 
Машини и механички уреди со 
посебни функции, неспомнати 
ниту опфатени ка друго место 
во оваа глава: 50 пар. 
Славини, вентили и слични 
уреди за цевоводи, котли, резер-
воари, каци или слично, вклу-
чувајќи и вентили за намалу-
вање на притисокот и термоста-
тички управувани вентили: 1000 пар. 2.000 пар. 
Електромоторни и електрични 
генератор освен генераторски 
агрегат 100 пар. 200 пар. 
Електрични генераторски агре-
гати и ротациони конвектори 
(претварачи) 100 пар. 150 пар. 
Делови погодни за употреба 
исклучително или главно со 
машините од тар. број 8501 или 
8502 100 пар. 
Електрични трансформатори, 
статички конвертори (на 
пример: исправачи) и индук-
тивни калеми 20 пар, 20 пар. 
Примарни келии и примарни 
батерии 2.000 пар. 2000 пар. 
Електрични апарати, вклучу-
вајќи сепаратори за нив, право-
аголни или не, вклучувајќи и 
квадратни 1.000 пар. 500 пар. 
Електромеханички алат за 
работа во рака на вграден 
електромотор 50 пар. 50 пар. 
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8509 

8510 

8511 

8512 

8513 

8515 

8516 

Електромеханички апарат за 
домаќинство, со вграден мотор 100 пар. 100 пар. 
Апарати за бричење, апарати за 
потпишување и стрижење, со 
вграден електромотор: 100 пар. 
Електрична опрема за палење 
или задвижување на мотори со 
внатрешно согорување што се 
палат со помошна свеќички или 
на компресија (на пример, маг-
нети за палење, динамо маг-
нети, калеми за палење, свеќич-
ки за палење и свеќички за 
загревање, електро-задвижу-
вачки генератори (на пример, 
динамо машини и алтернатори), 
и реглери за нив: 10 пар. 
Електрична опрема за освет-
лување и сигнализација (освен 
производите од тарифен број 
85.39), брисачи за стакло, уреди 
за одмрзнување и уреди за 
одмаглување на велосипеди и 
моторни возила 
Преносни електрични светилки 
со сопствен извор на енергија 
(на пример: суви батерии, 
акумулатори и електромагнет-
ни) освен опремата за 
осветлување од тарифен број 
85.12 
Машини и апарати за меко и 
тврдо лепење и заварување, 
електрични (вклучувајќи елек-
трично загреван гас), леарски 
или врз принципот на друга 
светлост или фотонски сноп, 
ултразвук, електронски сноп, 
магнетни импулсни или лак за 
плазма, вклучувајќи ги и оние 
што можат да вршат сечење, 
електрични машини и апарати 
за врело прскање на метали и 
на синтерувани метални кар-
биди 50 пар. 50 пар. 
Електрични проточни и акуму-
лациони грејачи за вода и 
потонувачи грејачи; електриччи 

500 пар. 500 пар. 

2.000 пар. 2.000 пар. 
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8517 

8518 

8519 

8520 

8521 

8522 

8523 

8524 

апарати за греење простории и 
електрични уреди за греење 
почва; електротермички апара-
ти за сушење коса, апарати за 
ондулација и апарати за сушење 
раце; електрични пегли, други 
електрични уреди за дома-
ќинство; електрични грејни 
отпорници, освен оние од тари-
фен број 85.45 
Електрични апарати за жична 
телефонија и телеграфија, 
вклучувајќи такви апарати за 
жични системи со носечка 
струја 
Микрофони и нивни стативи; 
звучници, вклучувајќи и 
звучници во звучни кутии; наг-
лавни слушалки, слушалки за 
едно уво и комбинации со 
микрофон; аудиофрекфентни 
електрични засилувачи; елек-
трични комплети за засилување 
на звукот: 
Грамофони, со или без сопствен 
засилувач, касетофони и други 
апарати за репродукција на звук 
што немаат вграден уред за 
снимање на звук: 
Магнетофони и други апарати 
за снимање на звук, вклучувајќи 
и апарати со вградени уреди за 
репродукција на звук: 
Апарати за снимање и репро-
дукцијана слика, со или без 
вграден видео тјунер: 
Делови и прибор на апарати 
погодни за употреба само или 
главно со апаратите од тар.број 
8519 до 8521: 
Подготвени не снимани подлоги 
за звучни снимања на други 
феномени, освен производите 
од Глава 37: 
Плочи, ленти други снимени 
подлоги со звучни или други 
слични феномени, вклучувајќи 
матрици и галвански отпеча-

200 пар. 200 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

1.000 пар. ЗОО пар. 

100 пар. 

200 пар. 

100 пар. 100 пар. 

1.000 пар. 

5.000 пар 50 пар. 
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8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

8530 

8531 

тоди за производство на плочи, 
освен производите од Глава 37: 
Предаватели за радиотелефо-
нија, радиотелеграфиЈа, радио-
дифузија или телевизија, вклу-
чувајќи со вграден приемник на 
апарат за снимање или репро-
дукција на звук, телевизиски 
камери 
Радари, помошни уреди за 
радионави лација- и уреди за 
радиодалечинско управување 

Приемници за радиотелефо-
нија, радиотелеграфија и радио-
дифузија вклучувајќи и прием-
ници комбинирани во исто 
куќиште со апарат за снимање 
или репродукција на звук или со 
часовник 
Телефонски приемници (вклу-
чувајќи видеомонтори), комби-
нирани или некомбинирани во 
исто куќиште со радиоприем-
ници или апарати за снимање 
или репродукција на звук или 
слика 
Делови погодни за употреба 
исклучително или главно за 
апарати од тар.број 8525 до 
8528: 
Електрична опрема за 
сигнализација, сигурност упра-
вување или контрола на сообра-
ќајот на железнички пруги, 
транвајски пруги, друмови, 
внатрешни водени патишта, 
паркиралишта, пристанишни 
инсталации или аеродроми) 
освен опремата од тарифен број 
86.08. 
Електрични апарати за звучна 
или визуелна сигнализација (на 
пример: звона, сирени, индика-
торски табли, алармни апарати 
и заштита од кражба или 
пожар), освен на оние од 
тарифен број 85.12 и 85.30. 

200 пар 100 пар. 

1.000 пар. 

100 пар. 

500 пар. 

50 пар. 

500 пар. ЗОО пар. 

200 пар. 200 пар. 

1.000 пар 1.000 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 100 naj 
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8532 

8533 

8534.00 
8535 

8536 

8537 

8538 

Електрични кондензатори, 
константни, променливи или 
дотерливи (однапред дотерана) 

Електрични одпорници (вклу-
чувајќи и реостати и потенцио-
метри), освен греЈни одпорници. 
Печатени кола 
Електрични апарати за 
вклучување и исклучување или 
заштита на електрични струјни 
кола или за остврување на при-
клучување за или во елек-
трични СТРУЈНИ кола (на 
пример, прекинувачи на напон, 
придушувачи на бранови во 
висока фрекфенциЈа, вклучници 
и разводни кутии) за напони над 
1000 в-
Електрични апарати за 
вклучување и исклучување или 
за заштита на електрични 
СТРУЈНИ кола или за оствару-
вање на приклучување на при-
клучување за или во електрич-
ни СТРУЈНИ кола (на пример, 
прекинувачи, релеи, осигуру-
вачи, бранови со висока фрек-
фенциЈа вклучници и штекери, 
сијалични грла и разводни 
кутии), за напони до 1000В: 
Табли, плочи (вклучувајќи 
плочи за нумеричко управу-
вање), пултови, столови, орма-
ни и други основи, опремени со 
два или повеќе производи од 
тарифен 6poj 85.35 и 85.36, за 
електрично управување или 
разведување на електрична 
струја, вклучувајќи ги и оние со 
вградени инструменти и апара-
ти од глава 90, освен комута-
ционите апарати од тарифен 
број 85.17 
Делови погодни за употреба 
исклучиво или главно со 
апаратите од тарифен 6poj 
85.35, 85 36 и 85.37 

1.000 пар. 1.500пар. 

2.000 пар. 
100 пар. 
3000 пар. 

2.000 пар. 1.000 пар. 

50 пар. 

10 пар 

1 т . 

50 пар. 

1 т . 
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8539 Електрични сијалици со влакна 
и електрични сијалици со 
празнење, вклучувајќи затво-
рени рефлекторски влошки со 
вградени сијалици, ултравио-
летов и инфрацрвени сијалици; 
рачни сијалици 5.000 пар. 10.000 пар. 

8540 ТермоЈОНски, ладнокатодни и 
фотокатодни, електронски цев-
ки (на пример: вакумски цевки 
или цевки полнети со пареа или 
гас, испарувачки цевки со 
живин лак, катодни цевки, цев-
ки за телевизиски камери) 1.000 пар. 500 пар. 

8541 Диоди, транзистори и слични 
полупроизводнички елементи; 
фотоосетливи, полуспровод-
нички елементи вклучувајќи 
фотонапонски ќелии, составени 
или несоставени вр модул или 
плочи; диоди за емитување на 
светлост; монтирани пиезо 
електрични кристали 20.000 пар. 15.000 пар. 

8542 Електронски интегрирани кола 
и микросклопови 10.000 пар. 5.000 пар 

8543 Електронски машини и апарати 
за посебни функции, неспо-
менати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава 50 пар. 50 пар. 

8544 Изолирана жица (вклучувајќи 
емајлирана и анодизирана 
жица), кабли (вклучувајќи 
коаксиЈални кабли), и други 
изолирани електрични спровод-
ници со или без конектори; 
кабли од оптички влакна од 
поединечно оплаштени влакна 
комбинирани или не со елек-
трични спроводници со или без 
конектори 500 пар. 500 пар. 

8545 Јаглени електроди, јаглени 
честички, јаглен за сијалици, 
јаглен за батерии и други 
производи од графит или друг 
јаглен, со или без метали, за 
електрични цели: 1.000 пар. 

8546 Електрични изолатори од кој и 
да е материјал: 200 пар. 
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8547 

8701 

8702 

8703 

8704 

8705 

8706 

8707 

Изолациони делови за елек-
трични машини, утрди или 
опрема, изработени во целост 
од изолационен материјал или 
само во помаликомпоненти од 
метал (на пример, чаури со 
навој), вградени за време на 
пресувањето исклучително 
заради спојување, освен изола-
торите од тар. број 8546; цевки 
за електрични спроводници и 
спојници за нив, од прости мета-
ли обложени со изолационен 
материјал: 50 пар. 
Трактори (освен оние од тар. 
број 8709) 15 пар. 5 пар. 
Моторни возила за превоз на 
десет или повеќе патници, 
вклучувајќи го и возачот 15 пар. 15 пар. 
Патнички автомобили и други 
моторни возила, главно консти-
туирани за превоз на лица 
(освен возилата од татрифен 
број 87.02) вклучувајќи моторни 
возила за комбиниран превоз на 
лица и стоки од типот "Кара-
ван", "Комби") и автомобили за 
трки 150 пар. 80 пар. 
Моторни возила за превоз на 
стоки 100 пар. 100 пар. 
Моторни возила за специјални 
цели (на пример: самонато-
варни возила за превлекување 
на дефектни возила, возила 
дигалки, пожарникарски вози-
ла, возила за чистење на па-
тишта, возила за прскање или 
посинување, возила-подвижни 
работилници, подвижни радио-
лошки единици), освен оние 
конструирани првенствено за 
превоз на патници или стока 100 пар. 80 пар. 
Шасии со вградени мотори, за 
моторни возила од тар. број 
8701 до 8705: 250 пар. 
Каросерии (вклучувајќи и 
кабини) за моторни возила од 
тар. број 8701 до 8705: 50 пар. 
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8708 

8709 

8711 

8712 

8714 

8716 

8802 

8804.00 

8805 

8902 

8903 

Делови и прибор за- моторни 
возила од тар. број 8701 до 8705: 
Самоодни работни колички 
(атокари) без уреди за дигање 
или манипулација, што се 
користат во фабрики, складови, 
пристаништа или на аеродроми 
за превоз на стоки на кратки 
растојанија; влечни возила 
(освен на оние од тар. број 
8701), што се користат на перо-
ните на железничките станици; 
делови на наведените возила: 
Мотоцикли (вклучувајќи и 
мопеди) велосипеди и слични 
возила со пмошен мотор, со 
бочна приколка или без бочна 
приколка; бочни приколки: 
Велосипеди и други слични 
возила ( вклучувајќи и доставни 
трицикли), без моторен погон: 
Делови и прибор на возила од 
тар.број 8711 до 8713: 
Приколки и полуприколки; дру-
ги возила, несамоодни; нивни 
делови: 
Други воздухоплови (на 
пример, хеликоптери, авиони); 
космички летала (вклучувајќи 
сателити) и суборбитали и 
средства за лансирање на 
космички летала: 
Падобрани (вклучувајќи дири-
жални и управни падобрани) и 
ротошутни; нивни делови и 
прибор 
Опрема за лансирање воздухо-
плови; палубни запирани на 
авиони и слична опрема; земски 
тренажи на летање; делови на 
наведените производи 
Рибарски бродови; бродови 
фабрики и други бродови за 
преработка или конзервирање 
на производи од риба 
Јахти и други пловила за спорт 
или разонода; чамци за весла и 
кануи: 

150 пар. 

50 пар. 

100 пар. 50 пар. 

50 пар. 

ЗОО пар. 

100 пар 100 пар 

500 пар 

500 пар. 200 пар. 

50 пар. 

50 пар. 

5 пар. 

50 пар. 
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9001 

9002 

9004 

9005 

9006 

9007 

9008 

9009 

Оптички влакна и снопови на 
оптички влакна: кабли од 
оптички влакна; освен оние од 
тарифен број 85.44; листови и 
плочи од поларизирачки мате-
ријал, леќи (вклучувајќи кон-
тактни леќи), призми, огледала 
и други оптички елементи од 
кој и да е материјал, немон-
тиран^ освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло 2.000 пар. 
Леќи, призми, огледала и други 
оптички елементи, од кои и да е 
материјал, монтирани, што се 
делови или прибор на 
инструменти или на апарати, 
освен такви елементи од 
оптички необработено стакло: 500 пар. 150 пар. 
Очила, и слични производи 
корективни, заштитени или 
други: 400 пар. 
Дурбини (со еден или два 
објектива), оптички телескопи, 
и нивни постамента; други 
астрономски инструменти и 
нивни постамента, освен 
инструменти за радиоастро-
номија: 1.000 пар. 
Фотографски апарати, освен 
кинематографски камери; фо-
тографски флеш-апарати и 
флеш-сијалици освен сиј ал и-
ците со празнење на тарифен 
број 85.39 
Кинематографски камери и 
проектори, вклучувајќи и со 
вградени апарати за снимање 
или репродукција на звук 30 пар. 30 пар. 
Проектори на слика, освен 
кинематографски: фотограф-
ски апарати (освен кинемато-
графски) за зголемување и 
намалување 100 пар. 100 пар. 
Апарати за фотокопирање со 
вграден оптички систем, апа-
рати за контактно копирање и 
апарати за термичко копирање 100 пар. 100 пар. 

ЗОО пар. 200 пар. 
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9010 

9011 

9012 

9013 

9014 

9015 

9016.00 

9017 

Апарати и опрема за фото-
графски (вклучувајќи кинема-
тографски) лаборатории (вклу-
чувајќи апарати за проекти-
рање слика на струјни кола врз 
осетливи полуспроводнички ма-
теријали), неспоменати ниту 
опафатени на друго место во 
оваа глава, негатоскопи; екрани 
за проекции 
Оптички микроскопи вклучу-
вајќи ги и овие за микрофото-
графија, микронематографија и 
микропроекција 
Микроскопи освен оптички 
микроскопи; дифракциони апа-
рати 
Уреди со течни кристали што 
не претставуваат производи по 
специфично опишани во дру-
гите тарифни броеви; и ласери, 
освен ласерски диоди; други 
оптички уреди и инструменти 
непспоменати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава 
Компаси: други навигациони 
инструменти и апарати 
Геодетски (вклучувајќи фото-
граметриски) хидрографски, 
океанографски, хидролошки, 
метеоролошки, и геофизички 
инструменти и апарати, освен 
компаси, далномери 
Ваги со осетливост до 5 
центриграми, вклучувајќи 
тегови 
Инструменти и апарати за 
цртање, обележување или мате-
матичко сметање (на пример: 
апарати за цртање, пантографи, 
агломери, прибор за цртање во 
сет, логаритмари, калкулатори 
во форма на округла плоча), 
инструменти за мерење должи-
на што се држат во рака (на 
пример: мерни прачки и ленти, 
микрометарски мерила, мерила 
со вониус), неспоменати ниту 

30 пар. 30 пар. 

100 пар. 

10 пар. 

50 пар 

10пар 

10 пар. 

1.000 пар. 

10 пар. 

2.000 пар. 

30 пар. 

100 пар. 

30 пар. 

50 пар 
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опфатени на друго место во 
оваа глава 2.000 пар. 2.000 пар. 

9018 Инструменти и апарати за 
медицината, хирургијата, забар-
ство™ и ветерината, вклучу-
вајќи сцинтиграфски, електро 
медицински и за испитување на 
видот 500 пар. 300.000 пар. 

9019 Апарати за механотерапија; 
апарати за масажа, апарати за 
психолошки тестирања; апара-
ти заозонотерапија, оксионо-
гена терапија, аеросол терапија, 
вештачко дишење или други 
терапевтски апарати за 200 пар. 100 пар. 
дишење: 

9020.00 Други апарати за дишење и гас-
маски освен заштитни маски 
без механички делови и 
изменливи филтри 2000 пар. 100 пар. 

9021 Ортопедски справи, вклу-
чувајќи и патерици, хируршки 
појаси и потпашувачи (натега); 
шини и други справи за фрак-
тура вештачки делови на тело-
то; апарати за подобрување на 
слухот и други апарати што се 
носат, или вградуваат во тело-
то, за да го надоместат недоста-
токот или инвалидноста 3 т. 1т. 

9022 Ренгтен апарати и апарати што 
користат алфа, бета или гама 
зрачење, за медицинска хирур-
шка, забарска, ветеринарска 
или друга употреба вклучувајќи 
апарати за радиографија или 
други радиотерапија, рентген-
ски цевки и други генератори на 
рентген зраци, генератори на 
рентген зраци, генератори со 
висок напон, командни табли и 
командни маси, екрани, маси, 
столици и слично за испитување 
или лекување 20 пар. 30 пар. 

9023 Инструменти, апарати и моде-
ли, наменети за цели на демон-
стрирање (на пр. за образложе-
нието или за изложби), што се 
непогодни за други употреби: 150 пар. 
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9025 

9026 

9027 

9028 

9029 

9030 

Хидрометри и слични пловни 
инструменти,термометри, пиро-
метри,барометра хигрометри, 
психометри, вклучувајќи и 
комбинации на овие инстру-
менти, со или без можности за 
регистрирање: 
Инструменти и апарати за 
мерење или контрола на 
протокот, нивото, притисокот 
или на други променливи голе-
мини на течности или гасови 
(на пример: мерачи на проток, 
покажувачи на ниво (маномет-
ри, мерачи на количество на 
топлота), освен инструментите 
и апаратите од тарифен 6poj 
90.14, 90.15, 90.28 и 90.32) 
Инструменти и апарати за 
физички и хемиски анализи (на 
пример: полариметри, рефрак-
торметри, спектрометри, апара-
ти за анализа на гас или чад); 
инструменти и апарати за мере-
ње и контрола на вискозитетот, 
поразноста, експанзија, повр-
шински напон или слично; 
инструменти и апарати за 
калориметарски, акустични и 
фотометриски мерења или кон-
трола (вклучувајќи и експози-
метри); микротоми: 
Мерачи на потрошувачката или 
на производството на гасови, 
течности или на електрична 
енергија, вклучувајќи и мерачи 
за нивно баждарење: 
Бројачи на обртите, бројачи на 
производството, таксиметри, 
бројачи на километрите, бро-
јачи на чекорите или слично; 
покажувачи на брзината и тахо-
метра освен оние што се 
распоредуваат во тар. број 9014 
или 9015; стробоскропи: 
Осцилоскопи, спектрални ана-
лизатори и други инструменти и 
апарати за мерење и контрола 

ЗОО пар. 

50 пар 100 пар 

50 пар 100 пар. 

50 пар. 

25 пар. 
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9031 

9032 

9033 

9102 

9104 

9105 

9106 

9107 

9202 

9203 

9204 

9205 

на електрични големини, исклу-
чувајќи ги мерачите од тарифен 
6poj 90.28; инструменти и апа-
рати за мерење и откривање на 
алфа, бета, гама, рентгенски, 
космички или други Јонизи-
рачки зрачења 50 пар. 50 пар.. 
Инструменти, апарати и маши-
ни за мерење или контрола, 
неспоменати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава; 
проектори на профили 50 пар. 100 пар 
Инструменти и апарати за 
автоматска регулација или 
упра-вување 100 пар. 50 пар. 
Делови и прибор (неспомнати 
ниту опфатени на друго место 
во оваа глава) за машини, 50 пар. 
Рачни џебни и други лични 
часовници, вклучувајќи и што-
перица освен оние што се 
распоредуваат во тар 6poj 9101 150 пар 
Часовници за инструмент -
табли и часовници од сличен 
тип за возила, воздухоплови, 
космички летала или пловила: 20 пар. 
Други часовници (освен часов-
ници со механизам за лични 
часовници) 1 15 пар. 
Апарати за контрола и мерење 
на време, со механизам за 
часовници или со синхрон-
мотор (на пр. за регистрирање 
само на време, или на време и 
на датум): 20 пар. 
Временски прекинувачи со 
механизам за часовници или со 
синхрон - мотор 10 пар. 
Други музички инструменти со 
жици (на пример, гитари, вио-
лини, харфи): 100 пар. 
Оргули со типки; хармониуми и 
слични клавијатурини инстру-
менти со слободни метални 
пипки: 100 пар. 
Хармоника и слични инстру-
менти, усни хармоники 50 пар. 50 пар. 
Други дувачки инструменти (на 
пример: кларинет, труби, гајди) 50 пар. 50 пар. 
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1 2 3 4 

9206 

9207 

9208 

9209 

9402 

9405 

9506 

Удирачки музички инструменти 
(на пример: тапани, ксилофони, 
цимбали, кастанети, маракаси) 50 пар. 50 пар 
Музички инструменти чии звук 
електрично се произведува или 
мора да зајакне електрично (на 
пр: оргули, гитари, хармонику 50 пар. 50 пар. 
Музички кутии, панаѓурски 
оргули, механички улични оргу-
ли, механички птици пејачки, 
музички пили и други музички 
инструменти што не се распо-
редуваат ниту во еден друг 
тарифен број на оваа глава; 
предмети за мамење од сите 
видови; пишталки, рогови за 
довикување и други усни 
дувачки сигнални инструменти: 5000пар. 
Делови (на пример: механизми 
за музички кутии) и прибор (на 
пример: картички, дискови и 
валјаци за механички инстру-
менти) за музички инструменти; 
метрономи, тонски вилушки и 
пишталки (за давање тонови) од 
сите видови 
Медицински, хируршки, забар-
ски и ветеринарски мбел (на 
пример: операциони маси, маси 
за прегледи, болнички кревети 
со механички уреди, забарски 
столови); берберски столови и 
слични столови со обратно нак-
лонувачко и подигнувачко 
движење, делови на наведените 
производи: 
Ламби и други светлечки тела, 
вклучувајќи рефлектори и нив-
ни делови, на друго место 
неспоменати ниту опфатени; 
осветлени знаци, осветлени 
плочи; со имиња и слично, со 
постојано фиксиран светлосен 
извор и нивни делови на друго 
место неспоменати ниту опфа-
тени 
Производи и опрема за општа 
физичка култура, гимнастика, 

бОООпар 100 пар 

500 пар. ЗОО пар 

250 пар. 250 пар 
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1 2 3 4 

9506 И 
9506 12 
9506 19 
9504 40 

9506 62 
9506 91 

9506 99 
9603 

9608 

9609 

9610 

атлетика, други спортови вклу-
чувајќи пинг - понг) или игри на 
отворено, неспомнати ниту 
опфатени на друго место во 
оваа глава; базени за деца: 
- Скии за снег и друга скијачка 
опрема за снег: 
- Скии 
- Врзувани за скии 
- Друго 
- Производи и опрема за пинг-
понг: 
- Топки, освен топки за голф и 
топки за пинг - понг: 
- - На надувување 
Производи и опрема за општа 
физичка вежба за гимнастика 
или атлетика 
- Друго: 
Метли, четки ( вклучувајќи и 
четки што преставуваат делови 
на машини, апарати или 
возила), механички направи за 
чистење на под, што се држат 
во рака, без мотор, павтала и 
перушки; подготвени Јазли и 
подврски за изработка на метли 
или четки; влошки и вал] аци за 
бојосување; бришачи за подови 
и ел. (освен бришани за валЈак)* 
Пенкала; фломастери и мар-
кери со врв од филц или од друг 
порозен материјал; налив пера 
и слични пера; пера за копи-
рање; патент - моливи; држалки 
за перца, држалки за моливи и 
слични држалки; делови (вклу-
чувајќи и капи и клипсови) на 
наведените производи, освен 
оние од тар. број 9609: 
Моливи (освен моливите од тар. 
број 9608), писалки, мини за 
моливи, постели, јаглен за 
цртање, креди за пишување или 
цртање и кројачки креди: 
Таблици и табли за пишување 
или цртање, врамени или 
неврамени 

100пар. 
1 0 0 п а р . 
1 0 0 п а р . 

500 пара 
500 пара 
500 пара 

100пар. 600 пар. 

500 пар. 

500 пар. 
1500 пар. 
500 пар. 

5.000 пар. 

50.000 пар. 

100.000 пар. 

100 пар. 
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1 2 3 4 

9611 Датум ари, жигови и нуме-
ратори и слично (вклучувајќи и 
справи за печатење или втисну-
вање на етикети), предвидени за 
работа во рака; рачни сложу-
вачки и гарнитури за печатење 
што содржат такви сложувал™ 1.000 пар. 

9612 Ленти за машини за пишување 
и слични ленти, натопени со 
печатарска боја или поинакау 
подготвени за давање на отпе-
чатоци, вклучувајќи на калеми 
или во патрони; парчиња за 
жигови, натопени или не 
натопени со или без хартија 5.000 пар. 2.000пар 

2.Од плаќање царина ослободени се резервните делови и алати за 
одржување на увезената опорема искажана во точка 1 од Решението, без разлика во 
КОЈ тарифен 6poj се опфатени. 

3 Царинењето на предметите и опремата од точка 1 и 2 на ова решение 
се врши преку надлежна царинарница. 

4. Ослободувањето од плаќање царина на предметите и опремата од 
точка 1 и 2 на ова решение се врши врз основа на потврда од Министерството за 
одбрана - за опремата и предметите за потребата на одбраната односно врз основа 

на потврда од Министерството за внатрешни работи - за .опремата и 
предметите наменети за потребите на тоа Министерство. 

5. Царинската управа води евиденција за извршување на 
ова решение. 

6. Со стапувањето во сила на ова решение престанува да 
важи Решението под бр. 23- 1638/ 1 објавено во "Службен весник на 
РМ" бр. 46/ 94. 

7. Ова решение влегува во сила наредните ден оА денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр 23-3169/2 
12 Јануари 1998 година 

Скопје 

249. 
Врз основа на член 80 алинеи 1 и 2 од Законот за 

движење и престој на странците („Службен весник на 
Република Македонија" бр 36/92, 66/92-исправка и 26/ 
93), министерот за надворешни работи во согласност со 
министерот за внатрешни работи, донесе 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНИТЕ 
ИСПРАВИ И ВШИ ЗА СТРАНЦИ ОД ДОШЛО-
МАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 
И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И 

ВИЗИ НА СТРАНЦИ 
I ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на издаваше на 

патните исправи и визи за странци од дипломатско-

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

конзуларните претставништва на Република Македо-
нија во странство (во натамошниот текст: дипломатско-
конзуларните претставништва) и начинот на водење на 
евиденцијата за издадените патни исправи и визи на 
странци. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ 

Член 2 
За влегување и излегување од територијата на Репу-

блика Македонија или само преминување преку неа, 
дипломатско-конзуларните претставништва издаваат 
на странецот влезна, влезно-излезна и транзитна виза, 
ако со меѓународен договор не е поинаку определено. 

Визата се издава со рок на важење определен со ова 
упатство, а согласно Законот за движење, и престој на 
странците (во натамошниот текст: Законот). 

Влезната и транзитната виза се издаваат за едно 
патување, а влезно-излезната виза се издава за едно, 
повеќе или неограничен број патувања. 
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Член 3 
За издавање на визи, странците поднесуваат до ди-

пломатско-конзуларното претставништво барање на 
соодветен образец број 1 и 2, кои се составен дел на ова 
упатство 

Текстот на обрасците е испишан на македонски и на 
англиски јазик, а може да биде испишан и на службе-
ниот Јазик на земјата каде се поднесува барањето 

Визите се издаваат со внесување на пропишаните 
обрасци на визи од Правилникот за начинот на изда-
вање на патни и други исправи и визи на странци и за 
обрасците на тие исправи и визи (во натамошниот 
текст- Правилникот) во патната исправа на странецот, 
која мора да биде уредна и важечка 

Член 4 
Под уредна патна исправа се подразбира исправата 

да не е оштетена, да ги содржи сите означени листови, 
податоците да се напишани читливо, да нема траги на 
бришење на податоците, фотографијата верно да го 
прикажува носителот на патната исправа, евентуалните 
исправки да се извршени од надлежен орган и заверени 
со печат и потпис од овластено лице, да има место за 
внесување на визи и печати и да нема други недоста-
тоци 

Под важечка патна исправа се подразбира исправата 
да е издадена од надлежен државен орган, да дава право 
на враќање во земјата која ja издала или право на влез 
во трета земја, рокот на важењето на исправата да не е 
изминат и Република Македонија таквата исправа да ja 
признава како важечка за преминување на државната 
граница 

1. Влезна виза 
Член 5 

На странец КОЈ ВО Република Македонија доаѓа со-
гласно член 9 од Законот, може да му се издаде влезна 
виза со важност до 3 месеци по претходно мислење на 
Министерството за внатрешни работи 

Влезната виза може да се издаде и на членовите на 
потесното семејство (брачен другар, деца) на странецот 
од став 1 на овој член 

Дипломатско-конзуларното претставништво, влез-
на виза може да издаде на странци на кои им истекнала 
важноста на излезно - влезната виза издадена од надле-
жен орган во Република Македонка, а на кои во стран-
ската патна исправа им е втиснат штембил за одобрен 
постојан престој или привремен престоЈ со неизминат 
рок на важност Оваа виза се издава со рок на важност 
до еден месец, а по потреба може да се побара и прет-
ходно мислење на Министерството за внатрешни ра-
боти 

Влезна виза може да се издаде по исклучок и на 
странци во други случаи само по претходно мислење на 
Министерството за внатрешни работи 

2. Влезно-излезни визи 
Член 6 

На странец кој ги исполнува условите за добивање 
на дипломатска или службена виза од страна на Мини-
стерството за надворешни работи, согласно член 10 и 
11 од Законот, дипломатско-конзуларното претстав-
ништво ќе му издаде влезно-излезна виза за едно пату-
вање, со важност до 3 месеци 

По приемот на барањето дипломатско-конзулар-
ното претставништво го известува Министерството за 
надворешни работи за сите податоци за странецот, не-
говата патна исправа и други податоци потребни за 
донесување на одлука, а визата ja издава по добиената 
согласност Член 7 

На странец КОЈ во Република Македонка доаѓа за-
ради вработување, школување, специјализација, на-

учно истражување или вршење на одредена професи-
онална дејност (член 12 од Закондт) му се издава 
влезно-излезна виза за едно патување, со важност до 
еден месец Во образецот на визата (налепница) се за-
пишува клаузулата „за вработување", „за школување" 
и т н 

Во барањето, странецот ги наведува причините за 
патувањето во Република Македонија, во кое претпри-
јатие или друго правно лице би работел или би вршел 
одредена професионална дејност, во Koja образовна 
установа би се школувал, студирал, специјализирал, 
каде и какво научно истражување би вршел, како и 
други потребни податоци 

Странецот од став 1 на ОВОЈ член поднесува докази 
дека наведените активности му се одобрени од надле-
жен орган, дека има обезбедено средства и слично 

За применото барање се известува, односно се до-
ставуваат доказите до Министерството за внатрешни 
работи, заради добивање на согласност за издавање на 
влезно-излезна виза, а визата се издава по добиената 
согласност. 

Член 8 
Деловна виза се издава во постапка и на начин пред-

видени со член 13 од Законот и членовите 34 до 40 од 
Правилникот. 

Од странецот, дипломатско-конзуларното претстав-
ништво бара да приложи докази дека ги исполнил усло-
вите утврдени според прописите за странски вложувања 
и за надворешно трговско работење* решение или одо-
брение од надлежно министерство или орган, соодветен 
договор со претпријатие од Република Македонија и ел 

Деловната виза не се издава во случаите кога стра-
нецот се вработува во претпријатие или друго правно 
лице (странско или домашно) регистрирано во Репу-
блика Македонија, согласно член 7 на ова упатство. 

Кога дипломатско-конзуларно претставништво 
смета за потребно, може да побара мислење од Мини-
стерството за внатрешни работи за тоа дали треба да 
издаде деловна виза на одреден странец и со колкава 
важност, со истовремено доставување на приложените 
докази од странецот. 

При продолжувањето на важноста на деловната 
виза дипломатско-конзуларното претставништво ќе по-
бара мислење од Министерството за внатрешни работи 
во смисла, дали странецот вршел деловни активности 
за кои визата му е издадена. 

Член 9 
На странци кои во Република Македонија доаѓаат 

како туристи (член 14 од Законот) им се издава влезно-
излезна виза. 

Кон барањето, дипломатско-конзуларното прет-
ставништво може да бара од странецот да приложи 
доказ дека обезбедил туристички престој во одреден 
туристички објект По потреба дипломатско-конзулар-
ното претставништво може да бара проверка и ми-
слење од Министерството за внатрешни работи 

Член 10 
На странци кои патуваат во Република Македонија 

во приватна посета, вршење на одредена деловна сора-
ботка, учествување на меѓународни конференции, се-
минари, натпревари, други манифестации и слично, ди-
пломатско-конзуларното претставништво може да из-
даде влезно-излезна виза за едно патување, со рок на 
важење потребен за остварување на целта на патува-
њето, но не подолг од 3 месеци. 

При тоа, дипломатско-конзуларното претставниш-
тво може да бара доказ од странецот за оправданоста на 
патувањето, покана од организаторите или деловните 
партнери и ел. 
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Член 11 
На странци кои се вработени на превозни средства 

во меѓународниот сообраќај, деловни луѓе кои имаат 
потреба од чести патувања и на странци кои доаѓаат од 
други оправдани причини, дипломатско-конзуларното 
претставништво може да издаде влезно-излезна виза за 
повеќе или за неограничен 6poj патувања, со рок на 
важност до 6 месеци. 

При тоа, дипломате ко-конзуларното претставниш-
тво ќе бара доказ од странецот за оправданоста на так-
вото барање, патен налог, договор за соработка со 
фирма од Република Македонија и ел , а по потреба ќе 
бара проверка и согласност од Министерството за вна-
трешни работи. 

3. Транзитна виза 

Член 12 
При издавањето на транзитната виза, согласно член 

8 стаб 2 и член 15 од Законот и член 27 од Правилникот, 
дипломатско-конзуларното претставништво ја цени не-
опходноста од преминувањето на странецот преку тери-
торијата на Република Македонија 

4. Издавање на визи на странци со дипломатски и служ-
бени патни исправи 

Член 13 
Освен во случај на член 6 од ова упатство, дипломат-

ско-конзуларното претставништво може да издаде 
одреден вид виза и на други странци кои се носители на 
дипломатски или службени пасоши. 

За таквите барања дипломатско-конзуларното прет-
ставништво може да го извести Министерството за над-
ворешни работи со податоци за странецот и пасошот и 
да бара мислење за издавање на виза 

Член 14 
При издавањето на визи на странци со дипломатски 

или службени пасоши се зема во предвид постапката и 
праксата на државите чии државјани се носители на тие 
пасоши, во поглед на издаваното визи на носителите на 
македонските дипломатски и службени пасоши, од-
носно се применува принципот на реципроцитет 

5. Издавање визи по претходна согласност 
Член 15 

Освен во случаите предвидени со ова упатство, ди-
пломатско-конзуларното претставништво секогаш ќе 
побара согласност од Министерството за внатрешни 
работи за издавање на визи кога 

а) барањето го поднесува странец од држава за КОЈ а 
претходно е утврдено дека е потребна согласност, 

б) се бара повеќекратна или неограничена влезно-
но лезна виза за период подолг од 6 месеци, 

в) странецот се води во одредени евиденции; 
г) странецот е носител на странска патна исправа з« 

бегалци или за лица без државјанство, патен лист за 
странци или друга патна исправа, кои странските 
држави ги издаваат на странците 

Со известувањето за поднесеното барање, дипло-
матско - конзуларното претставништво дава целосни 
податоци за странецот, неговата патна исправа, причи-
ните и целта на патувањето и други податоци и околно-
сти потребни за да се изврши проверка, при што дипло-
матско-конзуларното претставништво може да го даде 
и своето мислена 

III НЕИЗДАВАЊЕ ВИЗА НА СТРАНЕЦ 
Член 16 

Дипломатско-конзуларното претставништво ќе го 
одбие бараното, односно нема да издаде виза на стра-
нец во случаите утврдени со член 17 од Законот 

Дипломатско-конзуларното претставништво нема 
да издаде виза на странец ЧИЈ престој во Република 
Македонија би предизвикал одредени проблеми (скит-
ници, непресметливи лица, без оправдана причина, без-
бедносно сомнителни и други) и за кој, по претходна 
консултација со Министерството за надворешни работи 
или Министертвото за внатрешни работи, добило нега-
тивно мислење. 
IV. НАЧИН НА ИЗДАВАЈТЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА ПАТНИ ИСПРАВИ ЗА СТРАНЦИ И ВИЗИ ЗА 

ТИЕ ИСПРАВИ 
Член 17 

За издавање или продолжување на важноста на па-
тен лист за странец, странците поднесуваат до дипло-
матско-конзуларните претставништва барање на обра-
зец 6poj 3, кој е составен дел на ова упатство. 

Текстот на образецот е испишан на македонски и на 
англиски Јазик, а може да биде испишан и на службе-
ниот Јазик на земјата каде се поднесува барањето. 

Член 18 
Дипломатско-конзуларното претставништво може 

да издаде патен лист за странец само со претходна со-
гласност на министерството за внатрешни работи, на 
странец. 

1. КОЈ добил заштита на Република Македонија, а 
нема друга важечка исправа, заради доаѓање во Репу-
блика Македонија; 

2. кој го изгубил патниот лист за странец издаден од 
надлежен орган на Република Македонија, заради вра-
ќање во Република Македонија, 

3 кој ja изгубил патната исправа за бегалец или за 
лице без државјанство или важноста на овие исправи 
издадени од Министерството за внатрешни работи пре-
станала за време на нивниот престој во странство, за-
ради враќано во Република Македонија 

Во пријавата за губењето на патната исправа за 
странец издадена од надлежен орган на Република Ма-
кедонија странецот ги наведува податоците за изгубе-
ната исправа, за престојот во Република Македонија, за 
причините и местото на патувањето во странство, за 
времето, местото и другите околности на губењето на 
исправата, како и дава на увид друга исправа или доказ 
за СВОЈОТ идентитет 

Дипломатско-конзуларното претствништво може да 
го продолжи рокот на в а ж е в т е на патниот лист за 
странец издаден од надлежен орган на Република Маке-
донија, само по претходна согласност од Министер-
ството за внатрешни работи 

Член 19 
На странец од член 18 на ова упатство, дипломатско-

конзуларното претставништво му издава и влезна виза 
со рок на важело до 3 месеци 

На странец на кој му престанала важноста на 
излезно-влезната виза на важечката патна исправа за 
странци издадена од надлежен орган во Република Ма-
кедодија, дипломатско-конзуларното претставништво 
може да му издаде влезна виза со важност до 3 месеци, 
само по претходно мислено на Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 20 
Дипломатско-конзуларното претставништво кон ба-

раното^ на согласноста за издавање или продолжување 
патен лист за странец или за издавано на влезна виза, 
ги доставува до Министерството за внатрешни работи 
потребните податоци кои се однесуваат на странецот, 
неговата патна исправа, причините за поднесеното ба-
рано и за другите околности на случајот 

Член 21 
Доколку дипломатско-конзуларното претставниш-

тво дознае дека за странецот КОЈ поднел барано за изда-
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вање или продолжување на патен лист за странец по-
стојат причини наведени во член 61 од Законот, веднаш 
го известува Министерството за внатрешни работи и 
постапува согласно мислењето на Министерстово за 
внатрешни работи. 

V ПРИЕМ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
ПРАВО НА АЗИЛ 

Член 22 
Странец КОЈ бара да му се признае правото на азил 

во Република Македонија, во смисла на член 40 од За-
конот, до дипломатско-конзуларното претставништво 
може да поднесе барање кое содржи - презиме и име, 
ден, месец и година на раѓање, место и држава на ра-
ѓање, занимање, државјанство, причини поради кои 
бара признавање азил, податоци за политичката при-
падност, дали веќе барал азил во некоја друга земја, 
дали престојувал во Република Македонија, кога и во 
кое место, дали во Македонија има роднини или прија-
тели со точно наведување на нивните лични податоци 
адреси, дали поседува патна исправа, каква и рок на 
нејзиното важење, како и други податоци кои може да 
бидат од значење при разгледувањето на барањето. 

Барањето од став 1 на овој член дипломатско-конзу-
ларното претставништво, заедно со приложената доку-
ментација и мислење ги доставува до Министерството 
за внатрешни работи. 

VI НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА 

СТРАНЦИ 
Член 23 

Дипломатско-конзуларното претставништво со-
гласно Законот евиденцијата за издадените и продол-

жените патни листови за странци и за издадените визи 
на странците ja води во вид на регистри 

Регистарот за издадените и продолжените патни ли-
стови за странци содржи, реден 6poj, датум на издавање 
или продолжување, презиме и име на странецот, држав-
јанство, сериски број и рок на важење на патниот лист 
за странец и забелешка 

Регистарот за издадените визи на странци содржи: 
реден 6poj, датум на издавање, презиме и име на стра-
нецот, државјанство, вид и број на патната исправа и 
државата која ja издала, вид на визата, сериски 6poj и 
рок на важност и забелешка. 

Член 24 
Дипломатско-конзуларното претставништво ги из-

вестува Министерството за внатрешни работи и Мини-
стерството за надворешни работи секои 6 месеци за 
проблемите и појавите кои се јавуваат во врска со изда-
вањето на патните исправи и визи за странци. 

Со извештајот се доставуваат и статистички пре-
гледи за издадените патни исправи и визи и одбиените 
барање за издавање 

На крајот од календарската година се доставува го-
дишен извештај за работата на дипломатско-конзулар-
ното претставништво во врска со издавањето на патни 
исправи и визи на странци 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 25 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија" 

Министер Министер 
за внатрешни работи, за надворешни работи, 

д-р Томислав Чокревски, е р д-р Благој Ханџиски, е р 

Образец бр 1 

Образецот да се пополнува читливо 
За точноста на податоците одговара 
подносителот на барањето 

До Дииломатско-конзуларно 
претставништво на Република Македонија 

To Diplomatic-Consuiar Office of the Republic of 
Macedonia 

ПРИМЕНО 
Број Вредност Такса Прилог 

Барање за издавање виза за странец 
Application for visa for foreigner 

1 Пре *име 3 Пол M Ж 
Surname 

2 Име Sex M F 
Name 

4 Ден, месец и година на раѓањето 
Date of birth 

5 Место на раѓање и држава 
Place of birth and country 
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6 Живеалиште и адреса 
Place of residence and address 

7 Државјанство 
Citizenship 

8 Вид и 6poj на патната исправа, кога и каде е издадена 
Passport (No, issuing office, date of issue) 

9 Важење на патната исправа 
Date of expiry 

10 Занимање 
Profession 

И Каде сте вработени - Фирма, место и адреса, телефон 
(ако не сте вработени, одговорете со " не") 
Where are you employed - Name of the company, place and address, phone number 
(if you are not employed, please answer "No") 

12 Каква виза барате (влезна, влезно-излезна, транзитна) 
What kind of visa is required (entry visa, exit-entry visa, transit visa) 

13 За кое време 
How long do you intend to stay 

14 Влезно-излезната виза ja барате за 1 едно патување 2 неколку патувања (2,3,4, ) 3 неограничен 6poj патувања 
The entry-exit visa is requested for 1 one travel 2 several travels (2,3,4 ) 3 unlimited number of travels 

15 За КОЈ а цел туристички, приватно, деловно 
What is the purpose of the traveling tourist, private, business 

16 Место и адреса на престој во Република Македонија 
Place and address of stay in the Republic of Macedonia 

17 Назив на фирмата-установата и телефон 
каде ќе престојувате во Република Македонија 
Name of the company-institution and phone in which 
you are going to stay in the Republic of Macedonia 

18 Kaj кого ќе престојува во Република МакедониЈа-
Име и презиме, телефон 
With whom are you going to stay - Name and given name, 
phone 

19 Дали порано сте добиле виза за влегување во Република Македонија 
(кој вид и кога) 
Have you ever been issued entry visa to the Republic of Macedonia 
(type and when) 

20 Каде сте престојувале претходно во Република Македонија 
(место и адреса, фирма, установа, име на лицето) 
Where had you previously stayed in the Republic of Macedonia 
(place and address, company, institution, name of the person) 

21 Дали порано сте биле одбиени за виза и кога 
Has any your application for visa been previously rejected 

22 Дали имате сопствени средтва за покривање 
на трошоците при престојот во Република Македонија 
Do you have financial means of your own to cover the expenses 
during your stay in the Republic of Macedonia 

23 КОЈ ВИ ги обезбедува средствата за престојот во Република Македонија 
(име на лицето, назив на фирмата-установата, место и адреса, телефон) 
Who is going to provide you with financial means during your stay in the 
Republic of Macedonia (name, name of the company-institution, place and address, phone) 

24 Дали имате роднини во Република Македонија 
(кое сродство, име и презиме, место и адреса, телефон) 
Do you have relatives in the Republic of Macedonia 
(type of kinship, name and given name, place and address, phone) 

25 Дали имате македонски потекло-од кое место, кое е 
македонското име, коѓа сте дојдени во земјата каде сега живеете 
Do you have Macedonian origin-location of the place, its Macedonian name, 
wh^n have you arrived in the country in which you are presently living 
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Со истата патна исправа патуваат и 
Accompanied by 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Surname and name 

Сродство 
Kinship 

Ден, месец и година на раѓање 
Date of birth 

ПОТВРДУВАМ ДЕКА ГОРНИТЕ ПОДАТОЦИ СЕ ВИСТИНСКИ И ТОЧНИ 
(надлежниот орган на Република Македонија ќе го одбие барањето ако податоците се невистинити) 

I CONFIRM THAT THE ABOVE STATED DATA ARE TRUE AND CORRECT 
(the competent authority of the Republic of Macedonia shall reject the application if the data are not true) 

ПРИФАЌАМ ДЕКА НА ИМАТЕЛОТ НА ВИЗАТА МОЖЕ ДА НЕ МУ СЕ ОДОБРИ ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ДОКОЛКУ СЕ СМЕТА ЗА НЕПОЖЕЛЕН 

I AGREE THAT THE HOLDER OF THIS VISA MAY, AT THE BORDER CROSSING, BE REJECTED THE ENTRY TO THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA IN CASE HE/SHE IS CONSIDERED TO BE PERSONA NON GRATA 

g Q Потпис на подносителот на барањето 
jn Signature of applicant 

Ha .199 година 
On — — 
Кон барањето приложувам 
Documents enclosed* 
Пополнува службеното лице на органот на 
кој му е поднесено барањето 
Fills out authorized person 
Како е решено барањето 
Application solved 

Рок на важење на визата 
Period of visa validity 

Датум на издавањето на визата 
Date of visa issue 

Место за такса 
Administrative tax 

Потпис на овластеното лице 
Signature of relevant authority 

Образецот да се пополнува читливо 
За точноста на податоците одговара 
подносителот на барањето 

Образец бр 2 

До Дипломатско-конзуларно 
претставништво на Република Македонија 

To Diplomatic-Consular Office of the Republic of 
Macedonia 

ПРИМЕНО 
Број Вредност Такса Прилог 

1 Презиме 
Surname 

2 Име 
"Name 

Барање за издавање деловна виза за странец 
Application for issuing bussiness visa for foreigner 
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3 Пол 
Sex 

4 Ден. месец и година на раѓањето 
Date of birth 

5 Место на раѓање и држава 
Place of birth and country 

6 Државјанство 
Citizenship 

7 Занимање 
Profession 

8 Вработен Kaj 
Employed at (address) 

9 Живеалиште (престојувалиште) и адреса 
Place of residence - address 

10 Патна исправа (вид,број, од кого и каде е издадена) 
Passport (type,number, issuing office) 

И Патната исправа важи до 
Date of expiry 

12 За кое време бара деловна виза 
How long do you intend to stay 

1 3 З а K o j a ц е л 
The purpose of your stay 

14 Место и адреса на престој во Република Македонија 
Place and address of stay in the Republic of Macedonia 

15 ПретпрИЈ атие. асоциЈациј а, институција и ел 
во Република Македонија со КОЈ а се соработува 
Partner enterprise, association, institution etc 
in the Republic of Macedonia 

Bo 
In 

Ha 199 година 
On 
Кон барањето приложувам 
Documents enclosed. 

Пополнува службеното лице на органот на 
кој му е поднесено барањето 
Fills out authorized person 

Потпис на подносителот на барањето 
Signature of applicant 

Како е решено барањето 
Application solved 
Bpoj на издадената деловна виза 
No of issued business visa 

Датум на издавањето и рок на важност 
Date of issue and period of validity 

Потпис на овластеното лице 
Signature of relevant authority 

Место за такса 
Administrative tax 
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Образецот да се пополнува читливо 
За точноста на податоците одговара 
подносителот на барањето 

До Дипломатско-конзуларно 

претставништво на Република Македонија 

To Diplomatic-Consular Office of the Republic of 
Macedonia 

Образец бр. 3 

ж. 
ПРИМЕНО 

Број Вредност Такса Прилог 

Барање за издавање - продолжување на патен лист за странец 
Application for issuing-extending the emergency passport for foreigner 

1 Презиме 
Surname 

2 Име 
Name 

3 Пол 
Sex 

4 Ден, месец и година на раѓањето 
Date of birth 

5 Место на раѓање и држава 
Place of birth and country 

6 Живеалиште односно престојувалиште и адреса во странство 
Domicile, i е residence and address abroad 

7 Занимање 
Profession 

8 Државјанство 
Citizenship 

9 Дали има патна исправа (6poj, кога и од кого е издадена) 
Passport (No, issuing office, date of issue) 

10 Од кога е во Република Македонија 
Date of entry into Republic of Macedonia 

И Живеалиште односно престојувалиште и адреса во Р Македонија 
Domicile, i е residence and address in the Republic of Macedonia 

12 Основ за престој во Р Македонија 
Purpose of stay in the Republic of Macedonia 

Со истата патна исправа патуваат и 
Accompanied by 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Surname and name 

Сродство 
Kinship 

Ден, месец и година на раѓање 
Date of birth 

Во Потпис на подносителот на барањето 
In Signature of applicant 
На 199 година 
On 
Кон барањето приложувам 
Documents enclosed 
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Пополнува службеното лице на органот на 
КОЈ му е поднесено барањето 
Fills out authorized person 
Како е решено барањето 
Application solved 
Bpoj на патната исправа Ја странец 
Passport No for foreigner 
Датум на издавањето-продолжувањето и рок на важност 
Date of issue-extension and period of validity 

Потврдувам дека ja примив 
I confirm that I have received 

Bo 
In 
Ha. 
On 

199 .година 

Погине на овластеното лице 
Signature of relevant authority 

Потпис на примателот на патната исправа 
Signature of passport holder 

Место за такса 
Administrative tax 

250. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за народ-

ниот правобранител („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 7/97), народниот правобранител на 
11.02.1998 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој деловник поблиску се уредуваат прашањата 
за организацијата, постапката и начинот на работата на 
народниот правобранител и други прашања значајни за 
работата на народниот правобранител. 

Со примената на овој деловник се обезбедува пра-
вилно, уредно и навремено извршување на работите од 
надлежност на народниот правобранител. 

Член 2 
Седиштето на народниот правобранител е во 

Скопје. 
На зградата во која се наоѓа народниот правобрани-

тел се истакнува натпис „Република Македонија - На-
роден правобранител - Скопје". 

Член 3 
Народниот правобранител има свој печат, штембил 

и приемен штембил. 
Печатот има форма на круг со пречник од 32 мм, кој 

го содржи грбот на Република Македонија, а околу 
него е испишан натписот „Република Македонија - На-
роден правобранител - СкопЈе". 

Штембилот има правоаголна форма со димензии 50 
х 30 мм на кој се наоѓа грбот на Република Македонија 
и натпис „Република Македонија, Народен правобрани-
тел, број, место, датум и година - Скопје". 

Приемниот штембил има правоаголна форма со ди-
мензии 65 х 30 мм, над кој се наоѓа натписот „Република 
Македонија - Народен правобранител - Скопје", а во 
средината во определените графи се наоѓаат зборовите 
„примено", „број", „прилог". 

Печатот и штембилот се ставаат на сите писмени 
акти што ги донесува народниот правобранител. 

Приемниот штембил се става на претставките што 
се доставуваат до народниот правобранител и се заведу-
ваат во деловодник и уписници. 

Член 4 
Народниот правобранител: 
- го претставува и раководи со органот, 
- го свикува колегиумот и раководи со него; 
- донесува програма за работа; 
- донесува акти за работа на стручната служба; 
- именува секретар, советници на народниот право-

бранител, самостојни советници и советници; 
- донесува одлука за висината на надоместокот за 

извршени работи од научни и стручни институции и 
нивно вклучување во постапката, 

- учествува во работата на посложени предмети; 
- определува начини, форми и методи за поефи-

касно остварување на работите од СВОЈ ата надлежност ; 
- врши прием на странки во органот, 
- одлучува во втор степен по приговор за прием на 

работници во стручната служба; 
- ги потпишува конечните одлуки по предметите; 
- одлучува и за други прашања што не се регулирани 

со Законот, овој деловник и други акти што ги доне-
сува, и 

- се грижи за примена на Деловникот и дава упат-
ства и толкување за неговата примена 

Член 5 
Во случај на отсутност или спреченост на народниот 

правобранител, го заменува заменик што тој ќе го 
определи. 

Член 6 
Замениците на народниот правобранител ги вршат 

сите работи и задачи за кои е овластен народниот пра-
вобранител, а особено. 

- постапуваат по претставките, 
- раководат со постапката по предметот и го изве-

стуваат народниот правобранител за ставовите и мер-
ките што треба да се преземат по предметот; 

- ги проучуваат и следат законите и другите про-
писи, 

- ги следат состојбите во областа за заштита на 
правата и слободите на граѓаните; 

- укажуваат, сугерираат и даваат мислења за несоод-
ветна примена на законите и прописите, 

- се грижат за еднаква, рамноправна и единствена 
заштита на уставните и законските права и слободи на 
граѓаните на Република Македонија и 
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- вршат други работи што ќе им ги определи народ-
ниот правобранител 

Член 7 
Народниот правобранител и неговите заменици го 

сочинуваат колегиумот. 
Колегиумот го свикува и со него раководи народ-

ниот правобранител, а во негово отсуство или спрече- * 
ност заменик што тој ќе го определи. 

На колегиумот се разгледуваат и утврдуваат пра-
шања од значење за работата на народниот правобра-
нител, а особено: 

- предлог-програмата за работа на народниот право-
бранител; 

- предлог-финансискиот план и завршната сметка; 
- предлог-актот за организација и работа (деловник) 

и актот за систематизација на работите и задачите и 
други акти што ги донесува народниот правобранител; 

- предлог-одлуките за висината и начинот на ис-
плата на надоместок за мислења и учество на научни и 
стручни институции, кои по барање на народниот пра-
вобранител учествувале во постапката; 

- одделни посложени прашања од значење за рабо-
тата на народниот правобранител и се определува на-
чин за поефикасно остварување на работите од него-
вата надлежност. 

За работата на седниците на колегиумот се води 
записник. 

Член 8 
Во раководењето и работењето со стручната служба 

на народниот правобранител му помага секретар 
Секретарот го именува народниот правобранител за ч 

време од 4 години со можност за повторно именување. 4 

За својата работа и работата на стручната служба, 
секретарот му е одговорен на народниот правобрани-
тел. 

Во случаЈ на отсутност или спреченост, секретарот 
го заменува еден од советниците КОЈ ќе го определи 
народниот правобранител. 

Член 9 
Стручните и другите административно-технички ра-

боти ги врши стручна служба на народниот правобра-
нител 

Стручната служба ја сочинуваат секретарот и след-
ните организациони единици: 

1. Студиско-аналитичка организациона единица; 
2. Организациона единица за евиденција, документа-

ција и информатика; 
3. Организациона единица за финансиски, админи-

стративни и административно-технички работи 
Член 10 

Стручно-аналитичката организациона единица j а со-
чинуваат советници на народниот правобранител, само-
стојни советници, советници и стручни соработници. 

Советниците на народниот правобранител, само-
стојните советници и советниците ги именува народ-
ниот правобранител за време од 4 години со можност 
повторно да бидат именувани. 

Член 11 
Народниот правобранител, замениците на народ-

ниот правобранител, советниците и овластените работ-
ници во Стручната служба на народниот правобранител 
имаат службени легитимации. 

Образецот и содржината на службената легитима-
ција, постапката и начинот на издавањето и користе-
њето ги пропишува народниот правобранител со пра-
вилник. 

За евиденцијата, чувањето и поништувањето на 
службената легитимација е одговорен секретарот на 
народниот правобранител. 

Член 12 
Прашањата за организацијата на стручната служба, 

постапката и начинот на работата на народниот право-
бранител кои не се уредени со Законот и со ОВОЈ делов-
ник, се уредуваат со други општи акти што ги донесува 
народниот правобранител. 

II. ТЕК НА ПОСТАПКАТА И НАЧИН НА 
РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Член 13 
Текот на постапката и начинот на работата на на-

родниот правобранител, опфаќа. 
- прием и преглед на претставките и другите пи-

смени акти доставени до народниот правобранител, 
- упис на примените акти и формирање на предмет, 
- распоредување на предметите на замениците и со-

ветниците; 
- начин на постапување по предметите, 
- административно-техничка обработка на предме-

тите; 
- достава на актите, и 
- архивирање и чување на предметите и другите 

акти 
Член 14 

Постапката пред народниот правобранител се по-
кренува со приемот на претставката 

Постапката пред народниот правобранител е нефор-
мална, итна и доверлива 

Приемот, прегледувањето и распоредувањето на ак-
тите, заведувањето, доставувањето во работа, админи-
стративно-техничката обработка, испраќањето, раз-
гледувањето и класификацијата и одлагањето на 
свршените акти во писарницата, се вршат во согласност 
со Законот за општата управна постапка и прописите за 
канцелариско и архивско работење 

Член 15 
Претставките и другите писма се заведуваат во соод-

ветните уписници и по нив се образуваат предмети 
Претставките примени на записник, се заведуваат во 

соодветниот уписник и по нив се образуваат предмети 
Писмената претставка и претставката дадена на за-

писник треба да ги содржи податоците предвидени во 
член 13 од Законот за народниот правобранител 

Претставка во име на граѓанин, може да поднесе и 
овластен полномошник. 

Доколку претставката не ги содржи потребните по-
датоци, или таа е нејасна и неразбирлива, народниот 
правобранител ќе побара од подносителот да ja преци-
зира и дополни и ќе определи рок за нивно отстрану-
вање, во рок КОЈ не може да биде пократок од 8 дена 
ниту подолг од 30 дена 

Претставката примена на записник ja составува 
овластено лице на народниот правобранител по упат-
ство на народниот правобранител или негов заменик 

Записникот треба да ги содржи сите податоци што 
треба да ги содржи и претставката. 

Записникот го потпишува граѓанинот што бара заш-
тита на уставните и законските слободи и права и овла-
стеното лице на народниот правобранител, што го со-
ставило записникот. 

Член 16 
Во итни случаи народниот правобранител може да 

прими претставка и по телефон, за што се составува 
службена белешка 

Претставката примена по телефон подносителот е 
должен во рок од 10 дена да ja поднесе писмено или усно 
на записник пред народниот правобранител 

Доколку претставката примена по телефон во опре-
делениот рок не се достави писмено или усно на запис-
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ник и не бидат доставени соодветни докази, постапката 
ќе се запре. 

Член 17 
Народниот правобранител ги води следните по-

мошни уписници: 
- уписник за предмети „НП" (Образец бр. 1), 
- огцнт уписник „НПР" (Образец бр. 2), 
- доверливи уписници „ДОВ" (Образец бр. 3). 
Обрасците на уписниците се составен дел на ОВОЈ 

деловник -
Покрај наведените уписници народниот правобрани-

тел, може, по потреба да води и други уписници и еви-
денции 

Член 18 
Во уписникот „НП" се заведуваат сите претставки 

доставени до народниот правобранител писмено на за-
писник со кои граѓаните бараат заштита на уставните и 
законските права, како и сопствените иницијативи на 
народниот правобранител за покренување постапка за 
заштита на уставните и законските права на граѓаните, 
а по кои народниот правобранител е надлежен да поста-
пува и да презема соодветни мерки. 

Во уписникот „НПР" се заведуваат сите писма кои 
не се заведуваат во уписникот „НП". 

Во доверливите уписници се заведуваат сите довер-
ливи акти. 

Член 19 
Претставките доставени до народниот правобрани-

тел се распоредуваат и заведуваат по следните области 
- заштита на уставните права и слободи; 
- заштита на социјалните права; 
- заштита на правата и слободите од работен однос, 
- заштита на правата од областа на финансиите; 
- заштита на правата од областа на царинското ра-

ботење; 
- заштита на правата од областа на одбраната; 
- заштита на правата од областа на заштита на де-

тето; 
- заштита на правата од областа на имотно-правните 

односи; 
- заштита на правата од областа на урбанизмот, 

градежништвото и заштитата на животната средина; 
- заштита на правата што се повредуваат од јавни 

претпријатија, јавни служби и јавни установи; 
- заштита на правата од областа на станбените од-

носи; 
- заштита на правата што се остваруваат во едини-

ците на локалната самоуправа, 
- заштита на правата од други области; и 
- остварување на други права во управната по-

стапка. 
Член 20 

Заради полесно и побрзо пронаоѓање на предметите 
заведени во уписниците, народниот правобранител 
води именици. 

Имениците се водат во книга или по систем на кар-
тотека. 

За работењето по претставките се води статистика. 
Начинот и методот на водењето на статистиката го 

определува народниот правобранител. 
Член 21 

Народниот правобранител ги следи состојбите на 
заштита на правата и слободите на граѓаните и преку 
вршена посета и увид во органите на државната управа 
и во други органи и организации што имаат јавни овла-
стувања 

Народниот правобранител особено ja следи состој-
бата на заштита на правата и слободите во органите на 

државната управа и другите органи и организации што 
имаат Јавни овластувања во кои слободата на движење 
е ограничена, а посебно во казнено-поправните и во-
спитно-поправните установи. 

Посетата и увидот во органите и организациите од 
претходниот став, народниот правобранител може да ја 
изврши и без претходна најава и да разговара со лицата 
сместени во овие органи и организации без присуство 
на службени лица 

За извршената посета и увид, народниот правобра-
нител составува записник, кој го доставува до органот 
или организацијата во кој е извршена посетата и уви-
дот. 

Член 22 
Предметите заведени во уписниците „НП" и „НПР", 

народниот правобранител ги распоредува на замени-
ците, кои ги распоредуваат примените предмети за ра-
бота на советниците според областа на која се распоре-
дени. 

Распоредот на советниците го врши народниот пра-
вобранител. 

Советникот на кого му е даден предметот по упат-
ство на заменикот ги собира податоците и известува-
њата битни за постапување на народниот правобрани-
тел и изготвува соодветен предлог-акт согласно Зако-
нот за народниот правобранител. 

Член 23 
Потребните појаснувања и дополнителни информа-

ции за наводите во претставката, органите односно ор-
ганизациите се должни да ги достават во рокот кој ќе го 
определи народниот правобранител, кој не може да 
биде пократок од 8 дена ниту подолг од 30 дена. 

Ако органот односно организацијата не ги достави 
бараните појаснувања и информации во определениот 
рок должен е да го извести народниот правобранител за 
причините поради кои не постапил по неговото ба-
рање. 

За доцнењето, народниот правобранител може да го 
извести непосредно повисокиот орган. 

Одбивањето или непочитувањето на барањето на 
народниот правобранител се смета како попречување 
на неговата работа, за што народниот правобранител 
може за тоа да го извести непосредно повисокиот ор-
ган, надлежното министерство, Владата на Република 
Македонка, а со посебен извештај и Собранието на 
Република Македонија или тоа јавно да го објави. 

Член 24 
Народниот правобранител, кога тоа е можно, во 

текот на постапката се зазема за спогодбено решавање 
на предметот 

Со спогодбеното решавање на предметот, постап-
ката по предметот се смета за завршена. 

Спогодувањето мора да биде во согласност со Уста-
вот и Законот 

Член 25 
Народниот правобранител во текот на постапката 

откако ќе ја утврди фактичката состојба, може во се-
која фаза на постапката пред органите пред кои таа се 
води да го даде своето мислење за решавање на предме-
тот. 

Член 26 
По завршување на постапката, доколку народниот 

правобранител констатира дека се повредени одредени 
права и слободи на подносителот на претставката со 
станува извештај со констатации за утврдената' со-
стојба, со предлог мерки и барања во смисла на член 2? 
од Законот за народниот правобранител 

Извештајот може да се достави на м и с л е а ио странки. мислена на двете 
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Своето мислење за извештајот, странките го доста-
вуваат до народниот правобранител во рок што тој ќе 
го определи. 

Кога народниот правобранител оцени дека од при-
ложените докази произлегува неспорна фактичка со-
стојба, без доставување на извештајот на мислење на 
странките, презема една од мерките предвидени во 
член 22 од Законот за Народниот правобранител 

Член 27 
Народниот правобранител ќе ја отфрли претстав-

ката ако утврди дека предметот е решен на друг начин, 
ако иницијаторот неоправдано не учествува во постап-
ката или ако од неговите дејствија се гледа дека не 
покажува интерес за натамошно водење на постапката 

Член 28 
Народниот правобранител во текот на постапката 

во претставките ги презема следните дејствија: 
1. Донесува 
- одлука за отфрлање на претставката; 
- одлука за непокренување постапка. 
2. Утврдува предлози 
- за повторно спроведување на одредена постапка од 

соодветниот орган односно организација согласно За-
конот, 

- за подобрување во работата и однесувањето со 
странките во органот односно организацијата; 

- за поведување на дисциплинска постапка против 
службеното лице во органот односно организацијата. 

3 Поднесува барање 
- за поведување управен спор, 
- за времено запирана од извршување на актот на 

органот односно организацијата до заземање на коне-
чен став за мерката што ќе ja преземе народниот право-
бранител во конкретниот случај; 

- за покренување на постапка заради утврдување на 
прекршочна или кривична одговорност 

4 Дава мислења, сугестии, забелешки и препораки 
до органот односно организацијата за преземање на 
соодветни мерки за разрешување на предметот за КОЈ е 
поднесена претставка. 

Член 29 
Актите донесени согласно член 28 од ОВОЈ деловник 

ги потпишува народниот правобранител или заменик 
што ТОЈ ќе го определи. 

Член 30 
При одлучувавте за мерките што треба да се пре-

земат, особено треба да се има предвид 
- значеното, односно вредноста на заштитеното до-

бро кое е повредено или може да биде повредено, 
- можноста за повреда на уставните и законските 

права на поголем број граѓани, 
- начинот и околностите под кои дошло или може да 

ДОЈДС до повреда на уставните и законските права, 
- другите законски можности за заштита на загрозе-

ното уставно и законско право 

Член 31 
За преземените дејствија странката се известува пи-

смено 

Член 32 

Ако во текот на постапката за разрешува^ на одре-
ден предмет е потребно посебно стручно знаење, На-

родниот правобранител може да побара мислење од 
научни и стручни институции. 

За преземање на дејствијата од став 1 на овој член, 
одлучува народниот правобранител 

Член 33 
Народниот правобранител во текот на постапката 

не е должен да и овозможи на странката увид во пред-
метот 

Други прашања во врска со постапката 
пред народниот правобранител 

Член 32 
Народниот правобранител разгледува и други пра-

шања што се од интерес за заштита на уставните и 
законските права кои имаат основа во други извори и 
сознанија (по пат на средствата за јавно информирање и 
друго), а се однесуваат на неправилната работа на орга-
ните односно организациите 

Член 35 
Ако во текот на постапката се утврди дека до по-

вреда на уставните и законските права на граѓаните 
дошло поради тоа што прописот или актот не е во 
согласност со Уставот и Законот, народниот правобра-
нител може да покрене иницијатива за изменување и 
дополнување на законот, прописот односно актот. 

Иницијативата за изменување и дополнување на за-
кон, пропис или друг акт народниот правобранител ја 
доставува до Собранието на Република Македонија, 
Владата на Република Македонија и надлежното мини-
стерство. 

Народниот правобранител може да поднесе инициЈа 
тива за поведување постапка за оценување на уставно-
ста на законите и уставноста и законитоста на други 
прописи пред Уставниот суд на Република Македонија 
доколку во текот на својата работа оцени дека тие не се 
во (»гласност со Уставот, односно законот. 

Член 36 
Граѓаните и нивните полномошници (во понатамош-

ниот текст: странките), кои доаѓаат кај народниот пра-
вобранител се примаат во термин претходно дого-
ворен. 

Ако разговорот не бил претходно договорен, а 
странката и покрај тоа бара разговор, со странката 
може да разговара и советник на народниот правобра-
нител. 

Странката чие живеалиште е надвор од Скопје, ќе 
биде примена и без претходно најавување. 

Член 37 
Странките ги прима народниот правобранител или 

негов заменик, во присуство на советник. 
По исклучок странката може да ја прими и советник 

на народниот правобранител што ќе го определи народ-
ниот правобранител или негов заменик. 

Член 38 
Народниот правобранител, по потреба може да ор-

ганизира прием на странки и надвор од седиштето нг 
народниот правобранител. 
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- ОПШТ УПИСНИК " Н П Р " ( О б р а з е ц б р . 2 ) 

- ДОВЕРЛИВ УПИСНИК "ЛОВ" ( О б р а з е ц б р . З ) 

Член 39 
Народниот правобранител може да покрене по-

стапка иако од дејствието или последната одлука на 
органот односно организацијата поминало повеќе од 
една година ако оцени дека иницијаторот рокот го про-
пуштил од оправдани причини 

Како оправдани причини, народниот правобранител 
ќе ги смета, подолготрајна болест, отсуство од земјата 
и други причини што тој ќе ги оцени за оправдани 

III ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Член 40 
Народниот правобранител за работата од својата 

надлежност ja информира Јавноста. 
Јавноста се известува преку годишен извештај што 

народниот правобранител му поднесува на Собранието 
на Република Македонија, преку посебни извештаи, 
преку конференции со средствата за Јавно информи-
рање, соопштенија, билтени, публикации и на друг на-
чин 

При известување на јавноста треба да се имаат пред-
вид прописите за заштита на тајноста и доверливоста на 
податоците од предметот во согласност со Законот за 
народниот правобранител. 

Член 41 
Годишниот извештај за претходната година народ-

ниот правобранител му го поднесува на Собранието на 
Република Македонија до 31 март во тековната година 

Годишниот извештај содржи, уводен дел, дел за 
предметното работење со статистички преглед на пред-
метите, дел за обработените и завршените предмети, 
начинот на КОЈ се решени, опис на поединечни прет-
ставки карактеристични за повредите на човековите 

права и слободи, неправилности, мислење за степенот 
на почитувањето на правата и слободите на граѓаните 
на Република Македонија, податоци за други активно-
сти на народниот правобранител и други податоци 
битни во постапувањето на народниот правобранител, 
што се од особено значење за заштитата на правата и 
слободите на граѓаните на Република Македонија. 

IV СОРАБОТКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Соработка со органите на управата и организациите во 
Република Македонија, семинари и стручни совету-

вања 

Член 42 
Во остварувањето на својата функција заради 

стручно усовршување и унапредување на работата на 
народниот правобранител може да се организираат се-
минари, стручни советувања, договорни состаноци и 
слично 

Заради еднаквост, рамноправност и единственост во 
заштитата на правата на граѓаните и нивно ефикасно 
остварување и за унапредување на работата на орга-
ните и организациите во Републиката, народниот пра-
вобранител соработува со соодветните органи и орга-
низации 

Соработка со народните правобранители на 
други држави и со други меѓународни организации 

Член 43 
Во остварувањето на својата функција, народниот 

правобранител соработува со народните правобрани-
тели (омбудсмани) на други држави и со други меѓуна-
родни органи и организации по прашања од интерес за 
заштита на слободите и правата на граѓаните 
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Во остварувањето на оваа соработка народниот пра-
вобранител покренува иницијативи за разгледување на 
определени прашања, учествува во нивното решавање 
на заеднички советувања и други стручни собири, раз-
менува мислења, информации и други материјали и 
остварува други облици на соработка. 

V КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА 

Член 44 
Во остварувањето на работите од својата надлеж-

ност, народниот правобранител може да формира по-
стојани или повремени комисии и работни тела 

Со актот за формирање, народниот правобранител 
го утврдува бројот на членовите на комисиите и работ-
ните тела и ги определува нивните задачи. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Деловникот го менува и дополнува народниот пра-

вобранител според свои согледувања или по предлог на 
замениците 

Член 46 
ОВОЈ деловник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Народен правобранител, 
Бранко Наумоски, е р 

251. 
Врз основа на член 25 од Законот за народен право-

бранител („Службен весник на РМ" бр. 7/97), члено-
вите 4 и 8 од Деловникот на Народниот правобранител, 
и членовите 4 до 9 од Правилникот за организација и 
систематизација на работите и задачите во Стручната 
служба на Народниот правобранител, а во врска со 
членовите (159) и 229 од Законот за органите на упра-
вата („Службен весник на СРМ" бр.40/90), Народниот 
правобранител на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, КАКО И НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИ-
ОНЕРОТ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО 
ГИ ИМЕНУВА И НАЗНАЧУВА НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат коефициентите за 

утврдување на платите, како и надоместоците и другите 
примања на функционерот и раководните работници, 
што ги именува и назначува Народниот правобранител 

Член 2 
Како функционер во смисла на оваа одлука се смета 

секретарот на Народниот правобранител кој раководи 
со Стручната служба, а како раководни работници: со-
ветникот на Народниот правобранител, самостојниот 
советник и советникот во Стручната служба. 

Член 3 
Коефициентите во оваа одлука се утврдени зависно 

од вредноста на работите и задачите што функционе-
рот и раководните работници ги вршат, значењето на 

тие работни задачи, нивната сложеност и обем, одго-
ворноста и од вкупниот придонес што функционерот и 
раководните работници ги даваат со својата работа за 
остварување на функцијата на Народниот правобрани-
тел Член 4 

Основица за пресметување на платите е просечната 
плата по работник исплатена во стопанството на Репу-
блика Македонија за претходниот месец според подато-
ците на Републичкиот завод за статистика 

Член 5 
Надоместоците на определени материјални тро-

шоци и други примања на функционерот и раководните 
работници се утврдуваат согласно Законот за личните 
доходи и другите надоместоци на пратениците во Со-
бранието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката 

II ПЛАТИ 
Член 6 

Коефициентите за утврдување на платите на функ-
ционерот и раководните работници изнесуваат за: 
- секретар на Народниот правобранител - 3,20 
- советник на Народниот правобранител - 3,00 
- самостоен советник - 2,80 
-советник -2,60 

Член 7 
Платата на функционерот и раководните работници 

се утврдува така што основицата за пресметување на 
платите се множи со утврдениот коефициент и се зголе-
мува за процентот за работното искуство 

Работното искуство се вреднува така што платата во 
месечен износ се зголемува за процентот утврден за 
работното искуство од 0,5% за секоЈа започната година 
работен стаж, а најмногу до 20% 

Член 8 
Решение за определување на платите на функционе-

рот и раководните работници врз основа на коефициен-
тите од член 6 на оваа одлука донесува Народниот пра-
вобранител 

III НАДОМЕСТОК НА ПЛАТИ 
Член 9 

На функционерот и раководните работници им при-
паѓа право на надоместок на плата за време на 
државни празници, користење на годишен одмор, отсу-
ство поради бременост и породување, отсуство поради 
нега на дете, воена вежба, оспособување и обука за 
одбрана и цивилна заштита, Јавување на покани со во-
ени и други органи до кое е дојдено без вина на функци-
онерот, односно раководниот работник и за вршење на 
Јавни функции 

IV. НАДОМЕСТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИ-
ЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 10 
Функционерот и раководните работници имаат 

право на надоместоците и под условите утврдени во 
член 27 и член 28 од Законот за лични доходи и другите 
надоместоци на пратениците во Собранието на Репу-
блика Македонија и другите избрани и именувани лица 
во Републиката. 

Член И 
За правото и висината на надоместоците од член 9 

на оваа одлука во согласност со условите од член 27 и 
член 28 од Законот за личните доходи и другите надо-
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местоци на пратениците во Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и именувани лица во 
Републиката одлучува Народниот правобранител 

V. ПРАВА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОД-
НИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА 

ФУНКЦИЈАТА 

Член 12 
Функционерот, односно раководниот работник, КОЈ 

по истекот на времето на кое е именуван нема повторно 
да биде именуван или КОЈ ПО разрешувањето не ќе биде 
распореден на други работи и задачи во Народниот 
правобранител или во друг орган, односно не заснова 
повторно работен однос, има право да остварува плата 
согласно Законот за платите и другите надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија 
и другите избрани и именувани лица во Републиката 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 113/1 Народен правобранител 
23 февруари 1998 година Вранко Наумоски, е р 

Скопје 
252. 
ЗАЕДНИЧКА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА 
ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БР 34 

ОПШТИНА КОЧАНИ 

Изборната комисија на Изборната единица бр. 34 
општина Кочани откако утврди дека предлагањето и 
утврдувањето на кандидатите е извршено согласно За-
конот, ја утврди Заедничката листа на кандидатите и 
тоа: 
1 Саздо Атанасов - независен кандидат 
2. Благој Димитров - независен кандидат 
3. Борис Серафимов - Работничка партија 
4. Владо Крстов - Демократска партија на Македонија 
5. Илчо Зашов - независен кандидат 
6. Сотир Костов - Демократска партија 
7. Душан Данев - Социјалдемократи! сојуз на Македо-
нија 
8. Иван Ангелов - независен кандидат 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНА 
ЕДИНИЦА БР. 34 

Во Кочани 20 02.1998 година Претседател, 
Секретар, Никола Михаилов с.р 

Лазар Трендов с.р. 

Членови: 
1 Киро Стефанов с.р. 

2 Лазар Митев с.р 
3 Киро Стојанов е р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема K O j a може да се увезе без плаќање царина за 
потребите на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина, бр. 23-2128/2 
се поткревала грешка поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-
РИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Во колона 2 — тарифна ознака, наместо бројот „9009 
11 00 00" треба да стои бројот „9009 21 00 00", во точка 1 
во колона 3 - наименуваниот ред бб наместо зборовите 
„за репродукција на оргинал директно на копја (ди-
ректна поставка)" треба да стојат зборовите „Со вгра-
ден оптички систем" и во точка 1 во колона 3 - наиме-
нуваниот ред 69 наместо зборовите „а) фотокопиран 
апарат марка КАНОН НП 1550" треба да стојат зборо-
вите „а) Фокогтирен апарат КАНОН НП 6216" 

Бр 23-2128/2 Владата на Република 
18 февруари 1998 година Македонија 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

2. 
Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник 
на РМ" бр. 37/97), Управниот одбор на Заводот за вра-
ботување на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.10.1997 година, донесе 

СТАТУТ 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут, во согласност со Законот за вработу-

вањето и осигурување во случај на невработеност (во 
натамошниот текст: Законот) се уредуваат организаци-
јата и начинот на работењето на Заводот за вработу-
вање на Република Македонка (во натамошниот текст 
Заводот) правата, обврските и одговорностите на орга-
ните на Заводот; претставувањето и застапувањето; на-
чинот на организирањето и вршењето на стручните, 
организациски^, административните, и други работи, 
јавноста во работењето на Заводот и неговите органи, 
постапката за донесување на акти, и други прашања од 
значење за работењето на Заводот. 

Член 2 
Седиштето на Заводот е во Скопје. 
Заводот образува единствена стручна служба со по-

драчни единици - Бира за вработување 
Член 3 

Во односите со трети лица Заводот го претставува и 
застапува директорот на Заводот. 

Член 4 
Заводот ги врши стручните, организациски^ и ад-

министративните и други работи што се однесуваат на 
вработувањето и осигурувањето во случај на неврабо-
теност, а особено* 

- евидентирање на работодавците и нивните по-
треби од работници; 

- примање на понуди за слободни работни места од 
работодавците и идентификување на потребите на ра-
ботодавците, 

- огласување на пријавата за потреба од работник во 
Заводот, 
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- совети за примена на законите и другите прописи, 
- евидентирање на невработените лица според нив-

ните квалификации, знаења и искуства, 
- информирање на невработеното лице за услугите 

во Заводот; 
- споредување на потребите на работодавецот со 

квалификацијата, знаењето и искуството на невработе-
ното лице; 

- обезбедување информации на работодавецот и на 
невработените лица за пазарот на трудот, • 

- упатување на невработените лица и координирање 
на обуката, преквалификацијата или доквалификаци-
Јата за вработување; 

- советување и помош на работодавците при врабо-
тување на невработените лица со поволни услови, 

- обезбедување посебни услови за вработување на 
невработените инвалидни лица; 

- професионална ориентација на невработените и 
други лица заради избор на занимање или вработување 
по пат на тестирање и разговор, 

- следење на искажаните нереализирани потреби од 
работници кај работодавецот; 

- истражување, следење и анализирање на појавите 
и движењата на пазарот на трудот; 

- обезбедување стручна и географска мобилност на 
работната сила заради усогласување на понудата и по-
барувачката од работна сила во Република Македонија 
и странство; 

- посредување за невработени и други лица кои ба-
раат работа од Република Македонија во странство и од 
странство во Република Македонија, 

- воспоставување и одржување на добри односи и 
соработка на Заводот со работодавците, 

- обезбедување права по основ на добри односи и 
соработка на Заводот со работодавците; 

- обезбедување права по основ на осигурување во 
случај на невработеност; 

- издавање работна книшка на невработените и на 
други лица, и 

- други работи што ги врши согласно Законот и 
Статутот 

Член 5 
Дејноста на Заводот е од јавен интерес. 

Член 6 
Заводот има печат и штембил 
Печатот на Заводот има форма на круг, во КОЈ 

кружно е испишан текст „Завод за вработување на 
Република Македонија", а во средината водорамно 
„Скопје" Во средината на печатот стои и грбот на 
Република Македонија 

Штембилот на Заводот има форма на правоаголник 
во КОЈ е испишан текст „Завод за вработување на Репу-
блика МакедониЈа-СкопЈе" со дополнување на број, 
дата и година 

II ОРГАНИ НА ЗАВОДОТ И НИВНИТЕ ПРАВА, 
ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ 

Член 7 
Органи на Заводот се Управен одбор и директор. 

1. Управен одбор 

Член 8 
Управниот одбор е орган на управување на Заводот. 
Управниот одбор на Заводот е составен од девет 

члена, од кои седум претставника именува Владата на 
Република Македонија и по еден претставник од орга-
низацијата на работодавците и организацијата на мно-
зинскиот синдикат. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 
(четири) години. 

Управниот одбор на Заводот за својата работа е 
одговорен пред Владата на Република Македонија 

Член 9 
Управниот одбор на Заводот од своите членови из-

бира претседател и потпретседател на Управниот од-
бор 

Претседателот и потпретседателот се избираат со 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Управниот одбор. 

Управниот одбор работи на седница на која прису-
ствува мнозинство од вкупниот 6poj негови членови. 

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Управниот одбор, доколку со 
овој статут или со Деловникот на Управниот одбор не е 
поинаку определено. 

Начинот на работата и одлучување на Управниот 
одбор и правата и должностите на неговите членови 
поблиску се уредуваат со Деловникот на Управниот 
одбор. 

Деловникот на Управниот одбор се донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број негови членови. 

2. Комисии и други работни тела на управниот одбор 

Член 10 
Управниот одбор формира постојани и повремени 

комисии и други работни тела за следење на одделни 
прашања од развојот и спроведувањето на размената на 
трудот, правата и обврските на работодавците, невра-
ботените лица и државата во врска со вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност и други пра-
шања од значење на вработувањето од делокругот на 
Управнот одбор. 

Делокругот, надлежноста, составот, начинот на ра-
бота и другите прашања од работата на комисиите и 
другите работни тела на Управниот одбор се уредуваат 
со Деловникот на Управниот одбор. 

Член И 
Управниот одбор на Заводот во рамките на своите 

права и должности ги врши следните работи: 
- донесува Статут и други акти; 
- донесува Програма и план за работа; 
- донесува акти за организација и работа на Заводот 

и општ акт за систематизација на работите на Заводот; 
- донесува буџет и усвојува годишна пресметка; 
- управува со средствата на Заводот; 
- одлучува за преземање мерки за создаваа услови 

за вработување на невработените лица; 
- одлучува за користење на средствата на Заводот; 
- одлучува за преземање на соодветни мерЈШ за уна-

предување на дејноста на Заводот; 
- го следи остварувањето на обврските кои произле-

гуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спо-
годби од областа на вработувањето; 

- разгледува прашања, извештаи, информации и 
други материјали во врска со состојбите и проблемите 
во областа на вработеноста, вработувањето и неврабо-
теноста и други работи од надлежност на Заводот; 

- презема мерки за обезбедување и функционирање 
на информативниот систем во областа на вработува-
њето; 

- разгледува иницијативи и предлози и донесува од-
лука за воведување нови форми со кои се збогатува 
содржината на работата на Заводот и се зголемува ефи-
касноста со Закон и со Статут утврдените функции' 

- во рамките на планираните средства со Вулетом 
донесува одлуки за располагање и користење на истите 

- решава по жалби изјавени против решените™ 
засновање работен однос со странски државјани 
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- донесува годишен извештај за СВОЈ ата работа и го 
поднесува до Владата; 

- дава согласност за именување работници на ра-
ботни места со посебни овластувања и одговорности и 
раководители на бироата за вработување, 

- одлучува во прв и втор степен за правата и обвр-
ските на раководните работници на Заводот по основ 
на работен однос, 

- основа комисии и други работни тела, 
- врши и други работи за КОЈ е овластен со Законот, 

ОВОЈ статут и општите акти на Заводот 

3. Директор на заводот 
Член 12 

Директорот е раководен орган на Заводот 
Директорот на Заводот е директор и на стручната 

служба на Заводот и раководи со нејзината работа. 
Директорот на Заводот ги врши работите утврдени 

со Законот, со ОВОЈ статут и со други акти на Заводот 
Директорот на Заводот учествува во работата на 

Управниот одбор на Заводот и на неговите комисии и 
други работни тела, без право на учество во одлучува-
њето 

Директорот на Заводот за СВОЈ ата работа е одгово-
рен пред Управниот одбор на Заводот и пред Владата 
на Република Македонија 

Член 13 
Директорот на Заводот го именува и разрешува 

Владата на Република Македонија на предлог на Мини-
стерот надлежен за работите на трудот 

За директор на Заводот може да биде именувано 
лице кое има висока стручна подготовка и најмалку пет 
години работно искуство 

Мандатот на директорот трае четири години, со 
право на повторен избор. 

Член 14 
Директорот на Заводот ja организира и раководи 

работата на Заводот, самостојно донесува одлуки од 
делокругот на неговата надлежност, го застапува и 
претставува Заводот пред трети лица и е одговорен за 
законитоста на работата на Заводот и врши и други 
работи во согласност со Закон и Статутот на Заводот 

Член 15 
Директорот може да биде разрешен пред истекот на 

времето за кое бил именуван 
- на негово барање, 
- ако настане некоја од причините поради кои, спо-

ред прописите за работните односи му престанува ра-
ботниот однос по сила на Закон, 

- ако не постапува според Законот, Статутот и ак-
тите на Заводот или неоправдано не ги спроведува од-
луките на Управниот одбор или постапува спротивно на 
нив, 

- ако со своето несовесно и неправилно работење му 
предизвика на Заводот значителна штета или ако ги 
застапува или не ги извршува своите обврски и поради 
тоа ќе настанат или би можеле да настанат потешки 
нарушувања во извршувањето на дејноста на Заводот и 

- ако го попречува или на друг начин го оневозмо-
жува остварувањето на правата на невработените лица 
согласно со ОВОЈ закон 

Член 16 
Директорот на Заводот има помошници 
Бирото за вработувана има раководител 
Помошниците на директорот на Заводот и раково-

дителите на Бирата за вработувана ги именува дирек-
торот 

На именуваното на помошниците на директорот и 
р а к о в о д и т е л и т е на Бирата за вработување, согласност 
дава Управниот одбор 

Условите за именување на помошниците на дирек-
торот на Заводот и раководителите на Бирата за врабо-
тување се утврдуваат со актот за систематизација на 
работите на Стручната служба на Заводот 

Директорот на Заводот може определени работи од 
СВОЈ ата надлежност да пренесе на помошниците и рако-
водителите на Бирата за вработување. 

Член 17 
Директорот на Заводот 
- го претставува, застапува и раководи со работата 

на Заводот, 
- организира, обезбедува и одговара за законите и 

ефикасно извршување на работите од делокругот на 
работата на Заводот, 

се грижи за 
- подготвување на нацртите и предлозите на опш-

тите акти кои ги донесува Управниот одбор, 
- Јавност во работата на Заводот, 
- подготвувањето на седниците на Управниот одбор 

и на неговите комисии и другите работни тела на 
Управниот одбор, 

- спроведување на општите акти и извршување на 
други акти на Управниот одбор, комисиите и другите 
негови работни тела, 

- извршување на Програмата за работа и Буџетот 
- наменско користење на средствата на Заводот и во 

рамките на овластувањето од Управниот одбор непо-
средно одлучува за нивното користење, 

- на Управниот одбор му предлага финансиски план 
за наредната година, 

- располагање со средствата во рамките на Буџетот 
во висината и намените што ги определува Управниот 
одбор, 

- му поднесува на Управниот одбор на Заводот три-
месечни извештаи и годишен извештај како и анализи 
за состојбите во областа на невработеноста и вработу-
вањето со предлози и мислења, 

- склучува договори во рамките на овластувањата 
утврдени со Закон и со ОВОЈ статут, 

- издава одобренија за засновање работен однос со 
странски државјани, 

- одлучува во прв степен за остварување на правата 
и обврските на работниците на Заводот по основ на 
работен однос, 

- формира повремени комисии и други работни тела 
за вршење на работите од својата надлежност, 

- врши и други работи определени со Законот, Ста-
тутот и другите акти на Заводот и за работите што ќе 
му ги довери Управниот одбор 

4. Планирање, обезбедување и користење на сред-
ства га 

Член 18 
За планирање на приходите и расходите за оствару-

вана на правата на невработените лица од осигурување 
во случај на невработеност и на дејноста на Заводот во 
Заводот се донесува финансиски план 

Финансискиот план на Заводот го донесува Управ-
ниот одбор 

Предлогот на финансискиот план на Заводот го под-
несува директорот на Заводот 

Финансискиот план на Заводот се донесува најдоцна 
пред истекот на годината 

Член 19 
Приходите на Заводот согласно член 95 од Законот 

се обезбедуваат од 
- придонесот за вработувана што го пресметува и 

уплатува работодавецот од бруто платата на работни-
кот, 

- Буџетот на Република Македонија и 
- други извори 
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Стапката на придонесот за вработување на предлог 
на Владата ja утврдува Собранието на Република Маке-
донија 

Средствата од придонесот се уплатуваат на сметка 
на Заводот 

Член 20 
Расходите на Заводот ги сочинуваат средства по-

требни за право од осигурување во случај на невработе-
ност и тоа 

- паричен надоместок, 
- подготовка за вработување (обука, преквалифика-

ција или до квалификација), 
- право на здравствена заштита, во согласност со 

прописите за здравствена заштита, 
- право на пензиско и инвалидско осигурување, во 

согласност со прописите за пензиско и инвалидско оси-
гурување и 

- права на инвалидни лица за вработување со по-
волни услови во согласност со Закон 

5. Струи на служба на заводот 

Член 21 
За вршење на работите од делокругот на Заводот, 

Заводот образува единствена стручна служба со по-
драчни единици - Бира за вработување, без СВОЈСТВО на 
правно лице 

Биро за вработување може да се основа за подрач-
јето за една или повеќе општини 

Член 22 
Стручната служба се организира на начин со КОЈ ќе 

се обезбеди стручно, одговорно, ефикасно, благовре-
мено, економично и рационално извршување на пропи-
сите и задачите 

Организацијата на работата на стручната служба на 
Заводот, видот на задачите и начинот на нивното извр-
шување Поблиску се уредуваат со актот за организација 
и работа на Заводот и систематизацијата на работите 
на Заводот 

Член 23 
За остварување на правата и обврските на работни-

ците на стручните служби по основ на работен однос, 
одлуки односно решенија во прв степен донесува дирек-
торот на Заводот 

Член 24 
Правата и обврските од работен однос работниците 

во стручните служби на Заводот ги остваруваат во со-
гласност со прописите за работните односи и колекти-
вен договор 

III НАДЛЕЖНОСТИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 25 
Решенија за правата за време на невработеност во 

прв степен донесува Заводот. 
Член 26 

Постапката за остварување право за време на невра-
ботеност ja води и подготвува решение раководителот 
на Бирото за вработуваа, Kaj кое невработеното лице 
е евидентирано 

IV ИНФОРМИРАЊЕ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 27 
Работата на Заводот е јавна 
Јавноста во работата се обезбедува преку 
- објавување на Статутот, и други акти на Заводот 

во „Службен весник на Република Македонија", 

- информирање на работодавците и невработените 
лица; 
* - доставување на извештаи и информации до Вла-
дата на Република Македонија и Министерството за 
труд и социјална политика, 

- на друг начин во согласност со овој статут. 

V. ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ 
АКТИ НА ЗАВОДОТ 

Член 28 
Иницијатива за покренување и постапка за донесу-

вање на Статутот и други општи акти на Заводот како и 
нивно изменување можат да поднесат: 

- најмалку една третина од вкупниот број на члено-
вите на Управниот одбор; 

- директорот на Заводот. 
Член 29 

Директорот на Заводот го подготвува нацртот од-
носно предлогот на Статутот и другите општи акти и ги 
доставува до Управниот одбор на Заводот. 

Член 30 
Управниот одбор на Заводот по предлог на директо-

рот на Заводот покрај Статутот на Заводот донесува: 
- Правилник за организација и работа на Заводот; 
- Правилник за систематизација на работните места 

на Заводот; 
- Деловник за работа на Управниот одбор, и 

- други општи акти. 
Согласност на Статутот и на актите за организација 

и систематизација на Заводот дава Владата на Репу-
блика Македонија. 

Член 31 
Статутот на Заводот влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува по објавувањето 
на Одлуката за потврдување на Статутот од Владата на 
Република Македонија. 

Другите општи акти на Заводот влегуваат во сила 
наредниот ден од денот на донесувањето, ако со тие 
акти не е поинаку определено 

Член 32 
Измени и дополнувања на Статутот на Заводот се 

вршат на начин и во постапка како и за неговото доне-
сување 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ статут престанува да 

важи Статутот на Републичкиот завод за вработување 
(„Сл весник на РМ" бр 66/92) 

Член 34 
ОВОЈ статут ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија" по давањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

Член 35 
ОВОЈ статут влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија" 

Бр 02-526/3 
21 октомври 1997 година претседател 

Скопје на Управниот одбор 
Владо Велиновска, е п 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведена е 

постапка за прогласување на исчезнатото лице за ум-
рено и тоа лицето Бојаџиевска Мирослава, од татко 
СТОЈКО И маЈка Невена, родена на 01 II 1915 година во 
Куманово со последно живеалиште во СкопЈе, на 
ул "Мито Хаџи Васил ев" бр 18, влез 1, стан бр 5 во 
Qconje 

Се повикува исчезнатото лице, како и секоЈ друг 
што знае за нејзиниот живот, да се Јави во судот во 
рок од 3 месеци од објавувањето на огласот Се ука-
жува дека по истекот на ТОЈ рок исчезнатото лице ќе 
се прогласи за умрено, а по претходно поставување на 
старател од страна на Органот за старателство 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Р бр 82/97 
(3061) 

Пред Основниот суд Скопје I - СкопЈе, поднесена 
е тужба за исполнување на договор за купопродажба 
на недвижен имот од тужителот Ружди Асип Исмаил 
од СкопЈе, ул "152-БИС" бр 5, против тужените Ју-
суф Демир Муарем и Јусуф Демир Шефкет со 
непознато место на живеење 

Бидејќи и двајцата тужени се со непозната адреса 
на живеење, за привремен застапник им е поставен 
адвокатот Златко Пејовски од СкопЈе, КОЈ ќе ги 
застапува интересите на тужените се додека тужените 
не се појават пред судот или до правосилното окон-
чување на спорот 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII П бр 
3389/96 (3177) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр 7396/97, на регистарска влошка бр 1-9512-0-
0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за проектирање, консалтинг и инжинеринг 
„ТЕКОНИНГ ТКС" п о ул „Варшавска" бр 1-2/13 
Скопје 

Истапува Валериј Војнески, а пристапува Деспото-
виќ Весна 

Дејности' 01131, 011312, 011742, 050100, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070125, 070127, 070211, 070214, 
070223. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр 
7396/97. (1561) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 91/98, на регистарска влошка бр 1-45959-0-0-
0 ja запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште и основач на Претпријатието за производ-
ство, трговија на големо и мало, посредување, услуги 
и надворешен промет „ПИБИКО" експорт-импорт 
д о о ул „Дане Крапчев" бр 19, Qconje 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатието 
за производство, трговија на големо и мало, посреду-
вање, услуги и надворешен промет „ЛИБИКО" екс-
порт-импорт д о о ул „Дане Крапчев" бр 19, Скопје 
па во иднина ќе гласи 

Претпријатие за трговија, градежништво и инжене-
ринг „ПАЛЕТА" д о о увоз-извоз ул „Видое Смилев-
ски Бато" бр 5 И/17 Скопје 

На ден 12 01 1998 год во претпријатието пристапи-
ла Иванова Стојанка, а на истиот ден истапила Алек-
сиќ Биљана 

Се брише Алексиќ Биљана, директор, а се запишу-
ва Иванова Стојанка директор 

Од Основниот суд Скопје I - Qconje, Срег бр 91/ 
98 (1565) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 7424/97, на регистарска влошка бр 1-62784-
0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги за 
промет на големо и мало, извоз-увоз „ИНТЕР ТОС" 
д о о ул „Пролетерска" бб Скопје 

Од претпријатието истапува основачот Тони 
Илиевски со ден 15 12 1997 година и си го повлекува 
СВОЈОТ основачки влог, а пристапува како нов основач 
на ден 15 12 1997 година Татјана Темелкоска од Ско-
пје 

Се брише досегашниот застапник на претпријатие-
то Тони Илиевски директор без ограничување, а се 
запишува како нов застапник на претпријатието Татја-
на Темелковска директор без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скоте, Срег бр 
7424/97 (1566) 

Основниот суд СКОПЈС I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 10/98, на регистарска влошка бр 1-47275-0-0-
0 ja запиша во судскиот регистар промената на назив 
и проширување на Авио компанијата „СТЕП - АИР" 
д о о ул „Хо Ши Мин" бр 294-а Скопје 

Досегашниот назив на Авио компанијата во иднина 
ќе гласи Авио компанија „СКОПЈЕ АИР" д о о екс-
порт-импорт ул „Хо Ши Мин" бр 294-а Скопје 

Дејности 070140, 070230, 120190 
Од Основниот суд СкоиЈе I - СкопЈе, Срег бр 10/ 

98 (1567) 
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 

Срег бр 4285/97, на регистарска влошка бр 1-61906-
0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ПАРИЗ - КОМПАНИ" увоз-извоз д о о 
ул „Петар Поп Арсов" бр 19-3-3 Скопје 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
па новото седиште е Претпријатие за производство 
трговија и услуги „ПАРИЗ КОМПАНИ" увоз-извоз 
д о о Скопје ул „Црвена Општина" бр 69-а 

Од Основниот суд Скоте I - Скоте, Срег бр 
4285/97 /1568) 

ОСНОВНИОТ суд во Штип, со решението Трег бр 
1223/97, на регистарска влошка бр 1-10817-0, го запи-
ша во трговскиот регистар проширувањето на дејно-
ста на Приватното претпријатие за трговија, тран-
спорт, услуги и производство, „ТЕРЗИЕВ" п о увоз-
извоз ул „Жртви на фашизмот" бр. 26, Струмица 

Дејности: 060501, 060502, 060602, 020110, 020201, 
013200, 012130, 012141, 012142 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1223/97 
(1296) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 
1217/97, на регистарска влошка бр 1-4279-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Трговското претпријатие „ВАМПИРОМ" п о увоз-из-
воз е Capaj, Струмица 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 
050301, 050302 , 012421, 012429, 01269 

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 1217/97 
(1297) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
2/98, на регистарска влошка бр 1-2682-0, го заниша 
во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за транспорт, трговија на големо и 
мало, угостителство и туризам, „ЛИСКА КОМЕРЦ" 
д о и увоз-извоз ул. „Овчеполска" бр 27, Св Николе 

Дејности: меѓународен превоз на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 2/98 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1216/97, на регистарска влошка бр 1-3777-0, ja запиша 
во трговскиот регистар промената на овластено лице 
на Претпријатието за производство и трговија „ЃОЃЕ 
МИТА" п о. експорт-импорт, Свети Николе 

Се брише стариот директор и застапник на прет-
пријатието во внатрешниот и надворешниот правен 
промет - Митко Николов од Скопје 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот правен промет е 
Мирјана Николовска, директор со неограничени овла-
стувања 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1216/97 
(1299) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
1210/97, на регистарска влошка бр 1-4751-0, го запиша 
во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Трговското претпријатие „ОРБИС" п.о увоз-извоз ул 
„Маршал Тито" бр 20, Берово 

Дејности 060602 
Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1210/97 

(1300) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 

1/98, на регистарска влошка бр 4-566-000-03, го запи-
ша во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста 
и промена на седиште на Трико-Акционерско дру-
штво за производство на трикотажа, конфекција и до-
работка на трикотажни материјали, Блатец 

Досегашното седиште на ул „Партизанска" бр 3, 
Виница, се менува и гласи Блатец 

Дејности основање, управување и продажба на 
учество во домашни и странски друштва, прибавува-
ње, управување и продажба на обврзници, прибавува-
ње оцена и продажба на патенти, отстапување на ли-
ценци за искористување на патенти од друштвата во 
кои холдингот учествува, финансирање на друштвата 
во кои холдингот учествува 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1/98 (1301) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7130/97, на регистарска влошка бр. 1-66088-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на дејност и 
промена на лице на Претпријатието за превоз и трго-
вија „ЧАИР ТРАНС" д о.о увоз-извоз ул „Бреза" 
бр 51 Кратово. 

Новата промена на фирма, и седиште на претприја-
тието гласи* Претпријатие за производство, промет и 
услуги „КЛАСИКА" увоз-извоз д о о ул „Планинска" 
бр 47-а Кратово. 

Кон претпријатието пристапува Ристовска Жакли-
на, а истапува Милошевски Стојанча 

Дејности: 011941, 011949, 012130, 012201, 012202, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 
012621, 012622, 012623, 012820, 013099, 013121, 013122, 
013200, 012400, 013500, 013903, 013909, 020110, 020140, 
030003, 050100, 050301, 050302, 070227, 080111, 080112, 
080119, 080190, 090121, 090140, 090150, 090202, 090209, 
110109, 110302, 110402, 110902, 11905, 110909, увоз и 
извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска 
тарифа, посредување и застапување во областа на про-

метот со стоки и услуги, шпедиција, компензациони 
работи, привремен увоз 

Се брише Милошевски Стојанча, а се запишува Ри-
стевска Жаклина како директор со неограничени 
овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
7130/97. (1529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 6947/97, на регистарска влошка бр. 1-10013-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност и промената на директор на Претпријатие-
то во приватна,црпственост за трговија на големо и 
мало, увоз-извоз, шпедиција, посредништво и малогра-
ничен промет „КЛАСИК" ц о ул „Први Мај" бр 27 
Гевгелија 

Дејности 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202 

Се брише од директор Савов Ѓорѓи, а се запишува 
Савов Ристо 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
6947/97 (1530) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 67/98, на регистарска влошка бр 1-34696-0-0-
0 ja запиша во судскиот регистар промената на Тргов-
ското претпријатие „ Ц Е Н Т А Р " д о о скспорт-импорт 
ул , Ки рит и Методи" бр 11, Вапандово 

HkiHoun 070129,070229 

Од Основниот суд СКОПЈЕ I - СКОПЈС, Срег бр 67/ 
98 (1531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 7159/97, на регистарска влошка бр 1-61116-
0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на 
основач, назив, седиште, лице овластено за застапува-
ње во внатрешен трговски промет и НТР на Претпри-
јатието за производство, трговија, транспорт, градеж-
ништво, туризам и услуги „ЛЕДАНА" д о о експорт-
импорт е Неготино, општина Неготино, Полошко 

Од 10 12 1997 год од претпријатието истапува ли-
цето Адеми Кенан од е Врапчиште Гостивар, а при-
стапува Салија Дашмир 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР и тоа 

Се брише Адеми Кенан директор со неограничени 
овластувања, а се запишува СалиЈа Дашмир директор 
со неограничени овластувања 

Од Основниот суд СКОПЈЕ I - СКОПЈС, Срег бр 
7159/97 (1532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 4/98, на регистарска влошка бр 6-02000956-
000-01 го запиша во трговскиот регистар прецизирање -
то на дејности на ТП „ТОНИ - КОМЕРЦ" стовари-
ште Димче Стамен Белковски ул „Моша Пијаде" 
бр 37 Крива Паланка 

Дејности 070124 - градежни материјали во стовари-
ште 

Истата сс прецизира во 
Дејност 070124 - огрев и градежен материјал 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 4/98 

(1534) 

Основниот суд Скопје 1 - СконЈе, со решението 
Срсг бр 6976/97, на регистарска влошка бр 1-43279-
0-0-0 го заниша во судскиот регистар истапувањето на 
основач на Претпријатието за производство трговжа 
транспорт, туризам, внатрешна и меѓународна шисди-
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циЈа и услуги „ДЕНИ - ШПЕД" д о о експорт-импорт 
ул „Панче Попоски" бр 4/3-7 Гостивар. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Мерџановски Горан од Гостивар, од 3 12 1997 год 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр 
6976/97 (1535) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот во Тетово, објавува дека со решението 
Ст бр 391/97 од 09.11 1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТУП "Владика Комерц" од 
Тетово, ул "Маршал Тито" бр 6-III-6. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул."Димо Гавроски Кара" бр. 76. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26 III 1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово (3062) 

Основниот во Тетово, објавува дека со решението 
Стбр.500/97 од 09.11.1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПИТУ "Два бора - МТ" од е 
Непроштено. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул "Димо Гавроски Кара" бр. 76. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.111.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба 6poj 7/1 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Тетово. (3063) 

Основниот во Тетово, објавува дека со решението 
Ст бр.464/97 од 12.1.1997 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТУ "Мартин" од Тетово, 
уп. "Благоја Тоска" бр. 39/12 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул "Димо Гавроски Кара" бр. 76. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.III 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово (3064) 

Основниот во Тетово, објавува дека со решението 
Ст.бр 197/97 од 12.1.1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТИ "ЈО-КО Компани" од 
Тетово, ул "Браќа Миладинови" бр. 408. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул "Димо Гавроски Кара" бр. 76 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази, ј^е задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.111.1998 година, во 10,45 часот, во 
соба бр ОЈ 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3065) 

Основниот во Тетово, објавува дека со решението 
Ст.бр.414/97 од 28.1.1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ИГИ "ЛОТОС -1" од е. Д 
Седларце 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул."Димо Гавроски Кара" бр. 76. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

ч објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.111.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст бр 1549/97 од 30 1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Пин 
Ком" од Скопје, ул."Миле Поп Јорданов" бр. 40/32. 

За стечаен судија е одреден ДеЈан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски 
од Скопје, ул "Ордан Чопела" ,телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.111 1998 година, во 11,10 часот, во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3082) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Ст.бр. 194/96 од 04 11.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ПП "АЦ-
СКО" - Скопје, ул "Рузвелтова" бр. 3 и жиро сметка 
број 40120-601-83905. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

суд 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3086) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр. 151/96 од 24.IX.1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ПТГ "Бобо 
Трејд" - Скопје, ул "Франц Прешерн" бр. 181 и жиро 
сметка број 40120-601-247707. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст бр.1366/97 од 11.11.1998 годиначе отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Д-Д Ко-
мерц" од Скопје, ул "Пролет" бр. 10-2/10 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одредена Мирјана Димит-
ровска од Скопје, ул."Јани Луговски" бр. 10/44 
,телефон 171-475 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.III 1998 година, во 11,10 часот, во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3089) 

Основниот суд во Куманово обавува дека со 
решенијата на ОВОЈ суд Ст.бр 244/96 од 03 11.1998 
година, ПП "Декорградба" - Куманово, Ст бр 54/97 
на ППУТ "Сан" - Куманово и Ст.бр. 36/96, Ракометен 
клуб Романовце, заклучена е стечајната постапка над 
должниците 

По правосилноста на решението, должниците да 
се избришат од регистарот на претпријатијата при Ос-
новниот суд Скопје I - СкопЈе. 

Од Основниот суд во Куманово. (3095) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шението Ст бр. 214/97 од 11.11.1998 година е отворена 
стечајна постапка над ППУТ "Паком 94"- е Радичево, 
но истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и стечајната постапка над ППУТ "Паком 
94" се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат горе споме-
натото решение во рок од 15 дена од објавувањето на 
истото во "Службен весник на РМ" со жалба до 
Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горе споменатото решение 
должникот да се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (3098) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со ре-
шението Ст.бр.180/97 од 09.11.1998 година отвори сте-
чајна постапка над ПП "Цоли треЈд" -Прилеп, ул 
"Борка Талески" бр. 99, со жиро сметка 41100-601-
20673. 

За стечаен судија е одредена Тавана Сусулеска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Љубица Зајкоска, 
дипл. економист од Прилеп со телефон 410-989. 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават 
своите побарувања стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" Се повикуваат должниците 
да ги измират своите долговите без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.IV.1998 година, во 13,30 часот, во 
судница 6poj 7 во Основниот суд во Прилеп. 

ОВОЈ оглас е објавен на огласната табла на судот 
на 09 11.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3099) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 140/97 од 09.11.1998 година отвори сте-
чајна постапка над ПП "Слива комерц" -Прилеп, ул 
"Блага Ружето" бр. 24, со жиро сметка 41100-601-
23815. 

За стечаен судија е одредена Тавана Сусулеска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Александар Tpaj-
коски, дипл. економист од Прилеп со телефон 26-494. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со доказите и вирманската уплата со такса 
од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" Се повикуваат должниците 
да ги измират своите долговите без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.IV. 1998 година, во 14,00 часот, во 
судница 6poj 7 во Основниот суд во Прилеп. 

ОВОЈ оглас е објавен на огласната табла на судот 
на 09.11 1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3100) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со ре-
шението Ст.бр.163/97 од 09.11.1998 година отвори сте-
чајна постапка над ППТ $"К Медаљон комерц" -
Прилеп, ул "Браќа Шемкоски" бр. 17, со жиро сметка 
41100-601-31707. 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Стојан Јанчески, 
дипл економист од Прилеп со телефон 22-164 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават сво-
ите побарувања до стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со доказите и вирманската уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измират своите долговите без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09 IV 1998 година, во 13,00 часот, во 
судница 6poj 7 во Основниот суд во Прилеп. 

ОВОЈ оглас е објавен на огласната табла на судот 
на 09 II 1998 година 

Од Основниот суд во Прилеп. (3101) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
217/96 од 09.IX.1997 година објавува дека Ја заклучува 
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стечајната постапка над стечајниот должник ТП 
"ВоЈшанка"-с. БОЈ танци-Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3102) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
' 179/96 од 10.11.1998 година, објавува дека ja заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Еип 
Компани"-ул. "Цано Поптистов" бр. 30, Кавадарци 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3103) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр 
121/96 од 10.11.1998 година, објавува дека ja заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Александрија Комерц", ул. "Пролетерска" бр 4, Ка-
вадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3104) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Ст бр. 169/96 од 10.11.1998 година, објавува дека ja 
заклучува стечајната постапка над стечајниот долж-
ник ПП "Гаго Промет", ул. "Добре Даскалов" бр. 7, 
Кавадарци . 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3105) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.281/97 од 21 X 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над ГГГУТ "Симпекс" од 
Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Џеват Мулаи, дип-
ломиран екомист од Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.1.1998 година, во 9,00 часот, во соба 
број 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3106) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.284/97 од 21.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатие за услуги, 
трговија на големо и мало "Здраве комерц" од 
Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски, дип-
ломиран правник, ул."Бранко Станковим:" бр. 6, Гос-
тивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.111.1998 година,, во 8,30 часот, во 
соба број 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3107) 

По предлог на стечајниот управник на ОП ЗИК 
"Тетово" ДОО "Полог" од Тетово со решение Ст.бр. 
161/96 од 10.11.1998 година, Основниот суд во Тетово 
објавува дека се отвора постапка за присилно порам-
нување во стечај помеѓу должникот ЗИК "Полог" 
ДОО - Тетово и неговите доверители на начин што 
стечајниот должник обврските спрема своите дове-
рители е должен да ги исплати во висина од 50% од 
утврдениот износ во рок од 1 година по правосилноста 
на решението за одобреното присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува 
за 24.111 1998 година во 8 часот, соба број 7/1 на кое се 
повикуваат доверителите за склучување на присилно 
порамнување. 

Од Основниот суд во Тетово. (3108) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст бр.227/97 од 27.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТУП "Рудина" од 
Тетово, ул."Г.Делчев" бр. 12. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Азис Селмани, од 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.111.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба бр ОЈ 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово (3109) 

Основниот суд Скопје II - Qconje, објавува дека 
со решението IV.Ст.бр.646/96 од 16.11.1998 година се 
от-вара постапка за присилно порамнување над долж-
никот ПУПЗ "4-ти Јули" - Скопје со седиште на ул. 
"Јужноиндустриска зона" бб, со жиро сметка бр 
40100-601-1172. 

Со неговите доверители на начин што должникот 
утврдените побарува на доверителите да ги исплати од 
денот на заклучување на присилното порамнување 

Сите доверители да ги пријават своите поба-
рувања спрема должникот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службвен весник на РМ" 
до стечајниот совет на ОВОЈ суд, со пријави во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите спрема ПУ ПЗ "4-ти Јули" - СкопЈе во стечај, 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на побарувањата и за по-
равнувањето се определува за 26 III 1998 година во 
10,00 часот во барака бр. 4, соба бр. 8 при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3112) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 
со решението I.Ст.бр.2413/97 од 09.11.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПП 
"МакдраЈв" од Qconje, ул."Петар Ацев" бр 10/7, со 
жиро сметка 40100-601-222473. 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 
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За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од 
Скопје, ул "Црвена Армија" бр 10-1/2 /телефон 339-
610 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30 III 1998 година, во 8,10 часот, во 
барака бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје (3124) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Ст бр.573/97 од 22Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ на г м. 
"Ромико" од Скопје, ул."Титоградска" бр 4, со жиро 
сметка 40100-601-261351 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
Зекирија, судија при овој суд 

За стечаен управник е одреден Рајко Ковачевиќ од 
Gconje, ул "Џумајска" бр. 34,телефон 258-455 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20 III 1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3126) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението IV Ст бр.1844/97 од 18.XII.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Атак" 
од Скопје, ул "Драчевска" бр. 121/2 

За стечаен судија е одредена Магдалена БаЈалска-
Ѓор гиевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Драги Трпевски од 
Скопје, ул "Христо Чернопеев" бр 1а, телефон 217-
133 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19 III 1998 година, во 10,00 часот, во 
барка бр 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд СкопЈе И - Скопје (3180) 

Основниот суд СкопЈе II - Gconje, објавува дека со 
решението I Ст бр 1219/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПЗППТ "Вла-
далек" од Gconje, ул."Павле Илиќ" бр. 17/10, со жиро 
семтка бр 40100-601-189960 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул "Беровска" бр 2/2-15,телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.III.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр 4, соба 6poj 4 во овој суд. 

Од Основниот суд СкопЈе И - Скопје. (3185) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр 50/97 од 
09 II 1998 година е отворела постапка за стечај над 
ПТП "Ник-Пром" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3224) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 357/97 од 
09 11.1998 година е отворена стечајна постапка над 
ППУТ "Џот Рај" од е. Сушица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (3225) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 41/97 од 
09 II 1998 година е отворена стечајна постапка над 
ПУТП "Мани" од е ЧанаклиЈа, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (3226) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 64/97 од 
09 II 1998 година е отворена постапка за стечај над 
ППТ "Европромет" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" 
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По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3227) 

Со решение на стечајниот совет Ст бр 165/97 од 
0911.1998 година е отворена постапка за стечаЈ над 
ППС "Дипон" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-' 
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3228) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр 239/97 од 
09.11.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ППТ "Струма Експрес" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3229) 

Основниот суд Скопје I - Qconje, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1370/97 од 11.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПЕГУ "Фе-
Ком" од Скопје, ул."Партизански одреди" бр. 29. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Марко Горчиновски 
од Скопје, ул."Љуба Петровиќ" бр.8,телефон 617-547 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.IV. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба 6poj 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на ОВОЈ суд I Ст.бр. 1453/96 од 29 1.1998 
година заклучена е стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за производство 
инжињеринг *Техно-терм" - Скопје, ул."Петар Поп 
Арсов" бр. 19, жиро сметка бр. 40120-601-178832. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на петпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3197) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
шишето Ш.Ст.бр.2321 /91 од 09.11.1998 година е 

отворена стечајна постапка над должникот ППТУ 
"Дорис" од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр. 150-а 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Градомир Јовчевски 
од СкопЈе, ул."Зеленгора" бр.29,телефон 203-487 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.IV.1998 година, во 11,25 часот, во 
барака бр 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3203) 

Основниот суд Скопје I - Qconje, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1516/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "Водно-
комерц" од Скопје, ул "Славејко Арсов" бр 16-А 

За стечаен судија е одреден ДеЈан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, ул "Јане Сандански" бр 50/3-4,телефон 417-
130 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23 III 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3204) 

Основниот суд Скопје I - Qconje, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр 610/96 од 04 II 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П "Шевал 
Траде" ДОО од Скопје, ул."9-ти Maj" бр 13 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска 
Танева, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, бул "Јане Сандански" бр.50-3-4,телефон 417-
130 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26 III 1998 година, во 8,00 часот, во 
соба бр ОЈ 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3205) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нијата РЛ бр. 6/96 од 12.XI.1997 година над ТП "Бо-
кос", увоз извоз од Кичево; РЛ .бр. 8/97 од 29.XII.1997 
година над ТИПУ "Ветемира" од Кичево и РЛ.бр. 
10/97 од 29X11 1997 година над ТП"Бела Кула Ко-
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мерц" од Кичево, ја заклучи ликвидационата постапка 
над наведе-ните претпријатија 

По правосилноста на решениеЈата горе наве-
дените претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатија, при Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Кичево. (3059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,објавува дека со 
решението Л бр 96/96 од 30 I 1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот "ЈЕТА" 
интернационал траде к,о експорт-импорт, инжење-
ринг, застапување и промет Д.О О - Скопје. 

По правосилнота на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе. (3096) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението II Л.бр 7/97 од 11 II 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ППТУ "СлавеЈ 
Комерц" увоз-извоз, ул "Страшо Пинџур" бр 52, 
Кавадарци 

За ликвидационен управник се определува Неркова 
Тодорка, ул "Моша ПИЈаде"бр.2/22, телефон 79-081 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16 III 1998 година, во 8 часот во 
соба бр ОЈ 27 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Кавадарци (3110) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л бр 42/98 од 16 II 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно трговско претпријатие "ЕКО-ПАК Инжи-
њеринг" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул "Триангал" бб, 
со 6poj на жиро сметка 40110-601-382076 

За ликвидационен управник се определува Гор-
гоноски Ристо од Скопје, ул "Црвена АрмиЈа" бр.10/1-
2, телефон 339-610 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 02.IV 1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3123) 

Во огласот за стечај III Ст.бр. 1223/97, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр 8/98,на страна 452 во 
првиот став наместо "Авторсно патентно биро" 
треба да стои "Авторско патентно биро" 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив "Акционерско друштво 
"Центар за автоматска обработка на податоци " п.о. 
е Возарци - Кавадарци 1". (3262) 

Тркалезен печат под назив : "Претпријатие за про-
извотство промет на големо и мало извоз-увоз доо: Ц 
- 1 " Скопје" (3271) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија и услуги "Благана" 
д о о Скопје, е Идризово" (3316) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош брЈб02201/95,издаден од ГУ BP -Gconje на име 

Џемаили Музафер, бул. "Макед. Кос. Бриг." бр.7, 
Скопје (3186) 

Пасош бр 889997/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Нухи Асип, ул "Р Бурчевиќ" бр 44,СкопЈе. (3200) 

Пасош бр 408864, издаден од УВР - Тетово на име 
Казими Сељим, е Вешала,Тетово (3210) 

Пасош бр 571939/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ангеловски Чедомир, ул. "Скупи 5а" бр.1,М. По-
ток,Скопје (3215) 

Пасош бр 387374, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Тодоровски Ѓорѓи, бул. "АВНОЈ" бр. 39/13,Скопје. 

Пасош бр 0170858, издаден од ОВР - Радовиш на име 
Васиќ Мирјанка, ул "Вардарска" бр.36,Радовиш (3221) 

Пасош бр 1016535/97 на име Бафтиари Екуран,^БО-
ГОЈЦИ,Струга (3222) 

Пасош бр 104433/93 на име Ибраими Самет, с.Каме-
њ ане,Тетово (3 223) 

Пасош бр 132152/93, издаден од ГУВР - СкопЈе на 
име Јетиши Веџи, е ЧаЈЉане,Скопје. (3235) 

Пасош бр 792668/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Фазлија Башким, ул "Вардарска" бр.45, е Труба-
рево,Скопје (3236) 

Пасош бр 547852 на име Стојановски ДеЈан, ул "6-ти 
Април" бр 5,Куманово (3237) 

Пасош бр 296954/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Дервиши Минир, е Ливада,Струга. (3238) 

Пасош бр 0934310, издаден од УВР - Прилеп на име 
Ѓорѓиоска Гор дан а,ул. "Јоска Јорданоски"бр 206, При-
леп (3239) 

Пасош бр.ОЗ81361/94, издаден од ОВР - Виница на 
име Незиров Раим ул "Македонска" бб,Виница. (3242) 

Пасош бр 0365597 на име Мерсимовски Ајредин, 
Дебар (3243) 

Пасош бр 203892/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Саиди Јенуз, е Лопате,Куманово. (3244) 

Пасош бр 547794,издаден од УВР - Куманово на име 
Јовановски Љубе ул "КозЈачка" бр 26,нас Доброшане, 

Куманово (3245) 
Пасош бр. 931314/96, издаден од ГУВР - СкопЈе на 

име Ен др овска Гордана, ул."Д Македонски" бр.1, 
СкопЈе (3252) 

Пасош бр 155301/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ибраими Исни, е. Матка,Скопје. (3257) 

Пасош бр 726477/95, издаден од ГУВР - Скоте на 
име Петар Каев, бул "В С. Бато" бр.13/1-10 Скоте 

Пасош бр 665957/95, издаден од УВР - Kv 
име Мемиши Зекир, ул "К Фетак" бп 2 fi јт а Н О В О н а 

Пасош бр 359621/94, издаден од Г У В Р г ^ ^ 
име Брковиќ Миле, ул. "P. Чаевец" бр. 12/1-2 Скопје ^ 
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Пасош бр.330138,издаден од УВР-Велес на име Кам-
беровски Екрем, е. Мел ница,Вел ес. (3292) 

Пасош бр. 555212/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Металар Скендер, ул. "Челопек" бр. 4 а,Скопје. 

Пасош бр.751469/95,издаден од ГУ ВР- Скопје на име 
Ѓеорѓиев Марјан, ул. "И. Аговски" бр.7,Скопје. (3305) 

Пасош бр. 0210909, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Осман Ибраим, е. Љуботен,Скопје. (33р7) 

Пасош бр. 973606/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ајдари Сафет, е. Брест,Скопје. (3312) 

Пасош бр. 331948, издаден од УВР - Велес на име 
Муриќ Мирзет,ул. "4 Јули" бр. 78 Градско,Велес (3317) 

Пасош бр. 561924/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Тефик Османи,ул."Шуто Оризари" бр.31/3,Скопје. 

Пасош бр. 956020/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Џемаили Авни, ул."Б. Шабани" бр.5,Скопје. 

Пасош бр. 134662,издаден од УВР- Куманово на име 
Дураку Беким, е. Липково,Куманово (3320) 

Пасош бр.351802/94,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Поповиќ Бранислава,бул. "Ј. Сандански" бр.116/2-16, 
Скопје. (3343) 

Пасош бр. 193477, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Абдилмеџит Исмани, с.Палатица,Скопје. (3367) 

Пасош бр. 0209875/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Коцевски Тони, бул. "АВНОЈ" бр.8/2-15,Скопје. 

Пасош бр.516209 на име Халили Агим, е. Чегране, 
Гостивар. (3398) 

Пасош бр.732273/96 на име Јонузи Башким, с.Чајле, 
Гостивар. (3399) 

Пасош бр.246577/94 на име Мифтари Амид, с.ПороЈ, 
Тетово. (3400) 

Пасош на име Вратовска Нада, е. Д.Оптичари, 
Битола. (3403) 

Пасош бр.530902 на име Ибраимоски Џемаил,е. Ли-
сичар, Кичево. (3404) 

Пасош БР. 609406 на име Масалковска Павлина,ул 
"Михајло Андоновски" бр. 6/40,Битола. (3406) 

Пасош бр.181452 на име Клења Изет, ул. "26-та" бр 
12,Битола. (3411) 

Пасош бр.265203 на име Муадини Сабри,с.Ропалце, 
Куманово. (3419) 

Пасош бр. 123561, издаден од УВР - Штип на име 
Патракилкси Коле, ул."Кукуш" бр. 16,Штип. (3422) 

Пасош бр.123562,издаден од УВР-Штип на име Пат-
раклиски Александар, ул."Кукуш"бр.16,Штип. (3425) 

Пасош бр.335458 на име Бакиу Зилкадри, с. Чегране, 
Гостивар. (3431) 

Пасош бр.334345/94 на име Џелили ХамзиЈе, с. Чег-
р ане,Гостивар. (3437) 

Пасош бр. 19717/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Хани Фаиз, с.Велеигга,Струга. (3440) 

Пасош бр.0094791, издаден од ОВР - Македонски 
Брод на име Миртоски Афиз, е. Пласница,Македон-
ски Брод. (3442) 

Пасош бр.0979867, издаден од ОВР - Крива Паланка 
на име Ѓоневски Дане, с.Водањ - Смедерево. (3443) 

Пасош бр.691103 на име Иванов Иво, ул. "Ленино-
ва" бр.87,Битола. (3444) 

Пасош бр.814429, издаден од УВР - Скопје на име 
Видевски Гоце,Скопје. (3457) 

Пасош бр. 216435, издаден од УВР - Охрид на име 
Деребанова Љубица, ул. "Кл Универз" бр. 7, Охрид. 

Чекови бр.3577470 и 3577471, од тековна сметка бр. 
23037/71, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Васо Гаковски,Скопје. (3174) 

Чекови бр. 3493121, 3403538, 3212855и 755726, од те-
ковна сметка бр. 75522-86, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Георгиевски Миле,Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр.448/59 на име Брзилова 
Анка,Гевгел иј а. (3194) 

Чекови бр. 29058, 29060, 2038993, 2038995, 29059, 
2038994 и 2038997, од тековна сметка бр.8042-36, изда-
ден од КомерциЈално-инвестициона банка - А.Д. -
Куманово на име Бошко Зафировиќ,ул."25 Февруари" 
бр. 17,Куманово. (3195) 

Чекови од бр.743775 до 743781, од тековна сметка 
бр.2843-81 на име Павлески Горан, ул." 11 Октомври" 
бр.23А/11,Скопје. (3212) 

Чекови од бр.16014567 до 16014572, издадени од Сто-
панска банка - а.д. - Скопје на име Маргарита Вагле-
нарова,ул."Хашка"бр.4-а,Скопје. (3214) 

Чекови бр. 570-85од бр. 741951 до 741955, од тековна 
сметка бр. 570-85 и л.к. 63921 на име Калевски Живко 
ул."Исеин Акиоски" бр. 38,Кичево. (3220) 

Чекови од бр.3940683 до 3940688,од тековна сметка 
бр. 108733-33,издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име СтоЈчевски Радислав,Скопје. (3246) 

Чекови од бр. 3072373 до 3072378 од тековна смет-
ка бр. 118432-30,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Олга Секулиќ,Скопје. (3248) 

Чекови од бр,4169118 до 4169121, 4169124 и 4169125, 
од тековна сметка бр. 88788-86, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Стојчевски Радислав, 
Скопје (3250) 

Чекови бр15867418,15867419,15867420и одбр.15867421 
до 15867430,од тековна сметка бр. 11942-88,издадени од 
Стопанска банка АД Скопје наиме Гокчев Тодорче, 
Скопје. (3251) 

Чекови од бр. 2554207 до 2554213, од тековна сметка 
бр. 127638-29, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ивановиќ Елизабета,Скопје. (3253) 

Чекови од бр. 3604431 до 3604435 и 3499650,од теков-
на сметка бр.32046-71,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Тренеска Верка,Скопје. (3256) 

Чекови бр. 3664889 , 3664890 , 3664891 и 2683898, од 
тековна сметка бр. 15749-10,из дадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Андонова Кристина,Скопје. 

Чекови од бр. 4164694 до 4164706 и 4164708, од те-
ковна сметка бр. 886334-31,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Ѓуроска Олгица,Скопје. 

Чекови бр. 14854750, 14854751 и14854752, од теков-
на сметка бр. 43734-02, издадени од Стопанска банка 
АД Скопје на име Наумовска Анета,Скопје (3322) 

Чекови бр. 3087514, 3087515 и 3087516, од тековна 
сметка бр. 126594-74, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Анета Наумовска,Скопје. (3323) 

Чекови од бр. 1472433 до 1472442, од тековна сметка 
бр.2096/28,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
- Филијала - Кочани на име Величков Андон,Кочани. 

Чекови од бр. 16037707 до 16037710, од тековна 
сметка бр. 14095-63, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Митевска Соња,ул."Емил Зола"бр 3-1-6, 
Скопје. (3402) 

Чекови од бр. 2772241 до 2772247, издадени од Пош-
тенска штедилница - Гостивар на име Николоски 
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Стојче, ул."Н. Парапунов"бр.209/1/3,Битола. (3456) 
Работна книшка на име Ангелевски Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Велинов Сашо,Скопје. 
Работна книшка на имеДимитриева Магда, ул. "И-

линденска" бр. 36,Гевгел иј а. (3196) 
Работна книшка на име Лимани Азби,Скопје. (3207) 
Работна книшка на име Камбери Наип,Скопје. 

Работна книшка на име СтаменковскаАнче,Скопје. 
Работна книшка на име Цветковска Гор дана,Скопје. 
Работна книшка на име Амети Му амед, Скопје. 
Работна книшка на име Шабанова Јованка, е. Сто-

јаков©,Гевгелија. (3241) 
Работна книшка,издаден од Скопје на име Ацевска 

Ел ена,Скопје. (3249) 

Работна книшка на име Миткова Славица, Кратово. 
Работна книшка на име Бошева Снежана,Скопје. 
Работна книшка на име Салије Мустаф а, Скопје. 
Работна книшка на име Зирафет Фејзула е. Копа-

ница,Скопје. (3321) 
Работна книшка на име Каранфиловски Алексан-

дар,Скопје. (3324) 
Воена книшка, издадена од Скопје на име Керамит-

чиев Благој а, Скопје. (3175) 
Воена книшка бр.АЕ-53830,издадена од В.П. 2416 -

Сарајево на име Диумитровски Воислав Борче, ул."11 
Октомври" бр.13-2/4,Куманово. . (3247) 

Воена книшка,издадена од Скопје на име Свирев 
Томе,Скопје. (3288) 

Чековна картичка бр.0008635.24 и чекови од бр. 
0003137475 до 0003137489 (15чекови),издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Белковски Ти-
хомир,Скопје. (3240) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од О.У. 
"Јане Сандански" - Скопје на име Дрлишта Себахат, 
Скопје. (3218) 

Свидетелство за завршена гимназија, издадено од 
Гимназија "Браќа Миладиновци" - Скопје на име 
Кор дал ов Трифко, нас. Драчево, Скопје. (3255) 

Свидетелство за IV одделение,издадено од ОУ "25 
Мај" Скопје на име Ибраими Ширета,Скопје. (3290) 

Индекс бр. 24/93, издаден од Електротехнички Фа-
култет - Скопје на име Величковски Светозар,Скопје. 

Диплома,издадена од Гимназија "Кочо Рацин" -Велес 
на име Павлов Крсте, ул."4Јули"бр.50-Градско,Велес. 

Диплома за завршено гимназија-општествена насока 
издадена од ЦСО"Климент Охридски"-Охрид на име 
Максовиќ Спасе Лилјана,ул."М.Трајчевски"бр.28, 
Ресен. (3193) 

Диплома за средно образование, издадена од Т.У. 
"Цветан Димов" Скопје на име Николовска Весна, 
Скопје. (3216) 

Здравствена легитимација,издадена од Скопје на 
име Михајловски Зоран,Скопје. (3199) 

Здравствена легитимација,издадена од на име Џе-
маил Џемаили,Скопје. (3294) 

Решение Уп. бр. 25-265, издадено од Секретарјат за 
Стопанство Центар - Скопје на име Јовица Дојчи-
нова^,Скопје. (3293) 

Решение бр. 11-1529, издадено од СО Чаир - Скопје 
на име Мемеди Шериф,Скопје. (3309) 

25 февруари 1998 

О Б Ј А В А 
Врв основа на член 74 од Законот за сметководство 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1998 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во јануари 
1998 година во однос на декември 1997 година е 0.008. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.008. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јануари 1998 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.074. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на јануари 1998 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1997 година е 0.036. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, е. р. 
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